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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº.003/ 2019. 
 

 
 

DISPOE SOBRE OUTORGA DE TITULO 
DE CIDADÃO ABAETETUBENSE A 
LOURIVAL DA SILVA NUNES – “GIZ” E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova, e a Mesa Diretora no 

uso da atribuição faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente 
Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Abaetetubense ao Senhor  

LOURIVAL SILVA NUNES, em reconhecimento ao desempenho e relevantes 

serviços prestados em nosso Município. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 

12 de novembro de 2019. 
 
 
 

GILVALDO DE ARAÚJO QUARESMA 
VEREADOR-PV 
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JUSTIFICATIVA 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores, 
 

Lourival Silva Nunes mais conhecido como “Giz” nascido em 01 de janeiro de 

1939 na cidade de Breves no Marajó chegou ao município de Abaetetuba com 14 

anos de idade. Na embarcação do Sr Aládio Carneiro realizava transporte de 

mercadorias. Chegando neste município constituiu família e possui 10 filhos de seu 

primeiro casamento, 02 filhos do segundo casamento e 03 filhos do terceiro 

casamento. 
Sempre morou no local chamado Macacaúba que era de propriedade da 

família de sua primeira esposa, a qual faleceu aos 71 anos de idade. Segundo 

informações extra-oficial o local seria uma comunidade quilombola, porém não 

existem documentações que comprovem a veracidade da informação dessa área. 

O local mencionado acima é o espaço que Giz mora até os dias atuais e onde 

muitos conhecem como “Macacada”. Hoje ele se encontra com problemas de saúde 
relacionados a coração e rins. 

Este documento faz referência a um cidadão nascido em outra localidade, 

porém designou em Abaetetuba a maior parte de sua vida. Aqui trabalhou muito, em 

sol e chuva, de dia e de noite, teve todos os seus filhos e os criou com suor de um 

trabalho digno e pesado.  

Giz trabalhou até onde o corpo permitiu, sendo carregador de estiva. 

Carregava e descarregava mercadorias de embarcações até os comércios no 

município, pois naquela época as navegações marítimas eram as mais utilizadas. 

Trabalhou com embarcações como Taça de Prata, Silva Dias, Caliandares e entre 

muitas outras.  
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No discurso do Giz e de uma de suas filhas, se encontra falas de um homem 

e pai que trabalhou arduamente de forma digna e simples para sustentar e conduzir 

seus filhos, sua família.  

Dessa forma, considerando também o dia 20 de novembro (dia da 

Consciência Negra) deseja-se homenagear esse ator social que vive e trabalhou em 

média 66 anos neste município. Um homem negro, pai de família, que saiu de sua 

cidade a trabalho e aqui neste município trabalhou também e faz parte da história do 

município. Giz é um cidadão muito conhecido, sobretudo na feira municipal e 

comércio, pois muito contribui nesses espaços, afinal de contas o giro econômico do 

município está em torno do terceiro setor, o comércio.    

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 12 

de novembro de 2019.  
 

Gilvaldo de Araújo Quaresma 
VEREADOR - PV 

 

 


