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Lei nº 983/2020 
 
 
 

SÚMULA: Autoriza alteração de nome de rua  e dá outras 

Providências.  

 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º - fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o nome da rua Bahia, no trecho 
compreendido entre a Avenida General Osório até a Rua Francisco Soares, que passa a 
denominar “Rua Maria Lira dos Santos”. 
 
Parágrafo único – A biografia da homenageada consta no anexo I, que passa a fazer parte 
integrante da presente Lei,  
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoadas as disposições 
contrárias.  
 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 09 de dezembro de 2020. 

 

Edimar Aparecido Pereira dos Santos 

Prefeito Municipal 
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Lei nº 983/2020 

ANEXO I 

BIOGRAFIA DA HOMENAGEADA 

Maria Lira dos Santos, nascida no dia 04 de maio de 1913, na cidade de Nossa Senhora da 

Glória, no estado de Sergipe. 

Mãe de nove filhos , sendo 08 biológicos e 01 adotivo. Sendo José Otávio dos  Santos, já 

falecido, Osvaldo José dos Santos, Maria Gedalva dos Santos também já falecida, Maria Elza 

dos Santos, Orlando José dos Santos,  Osmar José dos Santos e José Almeida dos Santos. 

Como chegaram a família de Maria Lira dos Santos em  Santa Cecília do Pavão. 

No ano de 1952 os dois filhos mais velhos José Otávio e  Osvaldo resolveram tentar a sorte 

na cidade de São Paulo, já que  o desenvolvimento da cidade estava em todo vapor.. 

Naquele ano estavam saindo de Sergipe para o estado de São Paulo dois caminhões pau-de-

arara. Os dois irmãos embarcaram em um desses caminhões, chegando no estado de Minas 

Gerais um dos caminhões tombou, matando mais de 20 pessoas.  

Depois dessa tragédia o dono dos caminhões perguntou a eles se queriam continuar a 

viagem, pois naquela época as estradas eram perigosas e tinha poucas estradas asfaltadas., 

vendo aquela tragédia com seus amigos e alguns eram familiares , todos resolveram voltar. 

No ano  de 1956 os dois irmão mais velhos resolver deixar o estado de Sergipe, desta vez 

para o estado do Paraná. Embarcaram em um trem e partiram com destino a região de Santa 

Cecilia do Pavão, naquela época conhecida como patrimônio do Bode. 

Chegando em Minas Gerais, na cidade de Monte Carlos pararam para almoçar e tomar um 

lanche,. O irmão mais velho Otavio saiu dar uma volta para comprar um cigarro e acabou 

perdendo o trem e ficou por um ano trabalhando como peão nessa cidade. 

O Osvaldo chegou em Santa Cecilia dia 13 de agosto de 1956 e o mais  velho Otávio chegou  

em 1957. 

A filha Maria Elza chegou em Santa Cecilia em 1960, voltando para Sergipe em 1965 ficando 

por mais 06 anos.  Mudou-se para o estado da Bahia onde só morou 4 meses, seu esposo 

faleceu e ela voltou para Santa Cecília com seus 3 filhos  em 1972 onde  mora ate hoje.. 
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Em 1960 Osvaldo , o segundo filho foi passear em Sergipe e trouxe  com ele o quinto filho da 

família Orlando José dos Santos. 

Em 1964 o  sexto filho Osmar José dos Santos também veio para Santa Cecilia. 

Em 1966, após dez anos o segundo filho Osvaldo José dos Santos resolve buscar seus pais , 

Ozéias José dos Santos e Maria Lira dos Santos e também seus dois irmãos caçulas Maria 

Luiza dos Santos e Ogenaldo José dos Santos que ainda moravam com os pais. 

No ano de 1970 uma prima segunda de Maria Lira dos Santos veio para o sítio onde morava 

Maria Lira dos Santos e seu filho mais velho Otávio. A mulher estava gravida e contou que 

seu pai tinha tocado ela da casa, pediu para ficar com eles até que a criança nascesse, pois 

não tinha como trabalhar. 

Maria Lira foi quem fez o parto da criança, sua prima pediu para que cuidasse da criança por 

uns meses, pois tinha mais dois filhos pequenos e tinha que trabalhar e assim sumiu da 

região. 

Como não voltou buscar a criança, Maria Lira resolve adotar essa criança, mesmo 

contrariando a vontade de alguns dos filhos. Pois seu esposo Ozéias estava bem doente e ela 

já estava com 57 anos. Mas mesmo assim registrou se nono filho , José Almeida dos Santos. 

Maria Lira dos Santos ajudou desbravar e destocar esse município, sempre trabalhando na 

lavoura, plantando e colhendo.  Trabalhou no município desde 1966 a 1996. 

Em 1996, mudou-se para a cidade de Londrina morar com sua filha mais nova Maria Luiza 

para cuidar da sua saúde, porque lá ficaria mais fácil par ir até o hospital par tratar de um 

câncer no útero. 

Faleceu no  dia 22 de julho de 2000.  

Publicação: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná/AMP  
Edição nº.2162  

Data:18/12/2020 – Pág. 341/342 

Código Identificador: D1’2F75B7     

 

 


