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JUSTIFICATIVA - PL 0467/2019 
"Venho, através desta, contar da vida do Sr. Gerson Lira de Araújo. Seus bisavós 

chegaram por volta de 1894 à cidade de Souza, no sertão paraibano, vindos da região de 
Campina Grande, trazendo matulões (bolsas ou mochilas) com suas poucas roupas e levando 
um animal de carga com objetos mais pesados. Embora a pretensão fosse chegar a Juazeiro 
do Norte para visita ao Santo Padre Cícero Romão Batista, o destino quis desse pobre casal 
que ainda entrasse vereda a dentro, chegando a Lagoa Redonda - à época, pertencente ao 
município de Souza, onde arranjaram uma casinha de taipa. 

Naquele sítio nasceram avós e pai, Sr. Manuel Cardoso de Araújo, de Gerson Lira de 
Araújo - seu pai se casou Raimunda Lira de Oliveira, tendo o casamento durado mais de vinte 
anos e nascidos dez filhos. Sra. Raimunda volta ao Maranhão para viver com outro 
companheiro, levando apenas um dos filhos, Rogério. O pai não suportou a carga e, em 
poucos anos, faleceu. O desamparo de nove pessoas fez com que Gerson, junto com alguns 
dos irmãos, viessem a São Paulo, a 1978, tendo se instalado na casa de amigos e iniciado sua 
jornada nesta cidade que tanto amou, tendo-lhe dado carinho, trabalho, dignidade. 

Por ser muito carinhoso e de muitos amigos, fundou o Time do Estrela Futebol Clube, 
no Jardim São Luís, onde adquiriu grandes amizades. A vida sofrida, então, fez com que ele 
vivesse numa comunidade conhecida por Luiza Erundina - em razão de, em sua gestão 
municipal, ter aquela região recebido certa estrutura urbanística. Em sua casa, Gerson e seu 
irmão, José Marques, abriram a sede do Estrela - foi o início de sua felicidade, já que, embora 
levasse uma vida simples, dividia o pouco que possuía com os mais necessitados. Por ajudar a 
todos, logo ficou conhecido na região. 

Trabalhou duro por anos em indústrias metalúrgicas, têxteis e de outros tipos. Casou-
se com a Sra. Dalva Muniz e teve três filhos: Jeniffer, Débora e Ryan, tendo-os criado com 
amor por 35 anos no mesmo Jardim São Luís. Também, por sua dedicação às pessoas da 
comunidade, estreitou fortes laços de amizade - tomou iniciativas para organizar a coleta de 
lixo, fornecimento de água potável, de energia e de esgotos, para que os sofridos moradores 
da região tivessem uma vida mais digna. 

Depois de inúmeras conquistas para sua comunidade, através de empenhada 
dedicação ao próximo, veio, infelizmente, a falecer - sem realizar seus sonhos de asfaltar e 
nomear sua rua (temos, inclusive, por esse motivo, enorme dificuldade em receber entregas). É 
por isso que pedimos ao Vereador Reis e a seus colegas de mandato que nos desse essa 
honra ao fazer-nos esse favor - rua, inclusive, já asfaltada com a ajuda de Reis - de nomear o 
logradouro de Gerson Lira de Araújo, justa homenagem àquele que tanto fez por ele. 

Grato pela atenção de todos, 

Reginaldo Lira de Araújo 

(R.G. 36079670-9)." 
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