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EMENTA: Denomina nome da Rua Judith Batista 
Ferreira em nosso município e dá outras providencias. 

O VEREADOR WILLIAM GONZAGA DA SILVA, NA QUALIDADE DE 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE ARAÇAGI NA PARAÍBA, no 
uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta casa, o 
seguinte projeto de lei: 

Art. - Fica denominada Rua Judith Batista Ferreira, rua projetada número 
05 que está localizada no "Conjunto Emília Borges", onde está situado próximo a saída 
de Araçagi-PB sentido Itapororoca-PB. 

Art. 2° - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a mandar confeccionar a 
placa relativa à denominação de que se trata o artigo anterior. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2021. 
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Rua localizada no Conjunto Emitia Borges no municipio de Araçagi/PB. 

Fonte: Acervo do autor, 202L 
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Biografia de Judith Batista Ferreira 

Judith Batista Ferreira, nascida no dia 10 de julho de 1954, natural da cidade de Araçagi-

PB, era Filha de Euclides Batista Damacena e Alice Maria da Cruz. Casou-se com Genival Félix 

Ferreira (Geno) (in memoriam), com o qual teve Dois filhos: Antonio Genilson Batista Ferreira e 

José Alisson Batista Ferreira. 

Judith Batista Ferreira, era de origem humilde, família pobre financeiramente, mas de 

uma riqueza de alma e espirito que poucos possuíam, foi aluna da Escola Estadual Rodrigues de 

Carvalho, tinha um coração maior que a sua estatura, de tão bondoso mal cabia no peito, esbanjava 

amor, bondade e caridade, fazia sempre o bem sem olhar a quem, não media esforços para ajudar 

a quem estava precisando, seja na hora da fome, da doença ou de qualquer outra necessidade, lá 

estava Judith pronta para ajudar; mesmo sem condições financeira e em época dificil, ela retirava 

alimentos da sua própria compra para saciar a fome das pessoas; também acompanhou inúmeras 

outras aos hospitais da capital, para tratamento de saúde, chegando a ficar de acompanhante por 

dias e meses com os enfermos araçagienses até a sua recuperação e retorno para suas casas. 

Destaca-se também pelo seu carisma e alegria contagiante, foi uma mulher de muito 

respeito sendo um exemplo na sua vida pessoal e também familiar. Judith Batista Ferreira, sempre 

teve uma vida de oração e temor a Deus, buscou passar isso para seus parentes, amigos e filhos, 

chegou a ser Ministra da Eucaristia na Paróquia São Sebastião em Araçagi. Seus princípios eram 

baseados na Fé, honestidade, dignidade e respeito, sendo digna de todo amor para com todos que 

a conheciam. Faleceu aos 63 anos de idade no dia 09 de dezembro de 2017, deixando um grande 

exemplo de vida e muitas lembranças aos que a conheceram e aqui ficaram. 

Teve uma vida exemplar como filha, mãe de família e cidadã. Levava sempre consigo 

um sorriso no rosto e urna educação impar. Anos se passaram, mas o exemplo de mulher 

batalhadora, amiga e querida pela população araçagiense sempre permanecerá em nossos 

corações. 
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