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DÁ DENOMINAÇÃO AO CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE ARAÇAGI E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Poder Legislativo do Município de Araçagi, Estado da Paraíba, por seus 

representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e a Prefeita Municipal 

SANCIONA, a seguinte lei: 

Art. 1° - Passa a denominar-se "Centro de Assistência Psicossocial Matildes 

Monteiro Barreiro de Araújo- , localizado atualmente no bairro Castelo Branco. 

Art. 2° - O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placa 

indicativa com a denominação do órgão. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA VEREADORA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ANA PAUL ONÇA O DE FRETAS D NTAS 
VEREADORA 

Av. Olivio Maroja, 206, Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270-000 
CNPJ: 08384.17910001-83 



BIOGRAFIA DE MATILDES MONTEIRO 

Matildes Monteiro Barreiro de Araújo (Dona Matildes ou Dr.Matildes) carinhosamente como 
era chamada por muitos que a conhecia. Nasceu em 15 de setembro de 1951 na cidade de 
Itaporanga, sertão da Paraíba. Filha de Severino Monteiro da Silva e Antônia Tolentino da Silva, 
Matildes veio de uma família de sete irmãos sendo eles: Francisco Monteiro conhecido por Dr. 

Monteiro, Antônio Monteiro, Paulo Monteiro, Luiz Monteiro, Silvio Monteiro, Maria José 
Monteiro e Primitina Monteiro, teve uma infância tranquila como se viviam as crianças de sua 

época. Matildes deu seus primeiros passos estudantis nas escolas de sua região juntamente com 
seus irmãos, sendo cuidada e amada por seus pais, mas aos 21 anos de idade decidiu ir para São 
Paulo a procura de emprego e melhorias de vida, lá ela conseguiu prestar vestibular para 

administração, sendo aprovada, conseguiu dividir os estudos acadêmicos com o trabalho de 
recepcionista no hospital são Miguel Paulista durante o dia 
e a noite ia para a Universidade Estadual Braz Cuba, em Mogi das Cruzes SP. 

Sempre muito educada e dotada de muita beleza ela encantava corações, foi assim que 
conheceu seu futuro e eterno esposo Sr.Clerio Barreira de Araújo onde a mesma se hospedou 
em sua casa assim que chegou a São Paulo. 

Clerio também já rapaz trabalhava em uma fábrica de utensílios feminino e morava com seus 
pais e irmão, os dois se gostaram e iniciou ai o namoro, depois noivaram e chegou o grande dia 
de oficializar esse amor, casaram em 09 de dezembro de 1978, dessa união o casal após dois 
anos tiveram seu primeiro filho e os dois agora tinham que trabalhar, estudar e cuidar do filho 
Clayton, a vida continuava e o casal teve mais um filho desta vez uma menina a qual recebeu o 
nome de Crislaine. Durante esse tempo seu primogênito não se adaptou ao clima paulista e o 
casal aconselhado por um médico voltou para a Paraíba em busca de um clima melhor para seu 
filho que tinha um quadro alérgico severo. Matildes voltou para sua cidade e lá montou um 

atelier e deu início ao seu novo trabalho de costureira coisa que amava fazer e conquistou sua 

clientela a qual mantinha o sustento da família com a ajuda de seu esposo. 

Em 1985 ela se inscreveu para um concurso da secretaria de segurança pública do estado para a 

função de agente de investigação da policia civil e foi aprovada. No ato da posse foi convidada e 
nomeada para exercer o cargo de delegada comissionada na sua cidade natal itaporanga e 
adjacências onde desempenhou sua função com maestria de forma humana e igualitária com 

todos e nesse ensejo teve sua terceira filha chamada Cristiane e a mesma teve muitas 

complicações no parto necessitando ficar hospitalizada por trinta dias entre a vida e a morte, 

mas com muitas orações e fé ela se recuperou e voltou ao seio de sua familia e continuou 

educando seus filhos e trabalhando. No ano de 1993 seu irmão Francisco Monteiro pleiteou uma 
campanha política na cidade de Araçagi, foi eleito e fez um convite a sua irmã Matildes para fazer 

parte da administração e ajuda-lo a administrar a cidade, ela decidiu com seu esposo e seus 

filhos vir. Chegando a esta cidade ela assumiu o cargo na tesouraria onde desempenhou um 



bom trabalho sempre visando o bem do município e dos munícipes, era uma mulher de muitas 

amizades, era católica e sentia a necessidade de está engajada nos movimentos pastorais, fazia 

parte do apostolado da oração, ECC e EJC. Foi candidata a vereadora, não chegou a se eleger 

mais tinha uma história plantada no município, criou seu três filhos ensinando o respeito mútuo 

e amor ao próximo, deu estudo, amor e muito carinho e os formou, Clayton hoje formado em 

advocacia exercendo brilhantemente a função em João pessoa, Crislaine pedagoga do município 

exercendo a função com excelência na creche do município e Cristiane enfermeira e odontóloga 
exercendo a função de dentista na capital do estado. 

Mas nem tudo foram flores na vida dessa mulher, sofreu um atentado onde levou inúmeras 
facadas por todo corpo, por um indivíduo que ela viu crescer, sempre ajudou a família do mesmo 
e tinha uma relação de amizade com a família, era madrinha de um de seus irmãos mesmo assim 
ele não hesitou em esfaqueá-la talvez para manter seu vício, pois o real motivo nunca foi 

revelado, o mesmo foragiu, mas foi encontrado dias depois e cumpriu sua pena, na ocasião ela 
ainda muito fragilizada resolveu falar com o mesmo pra saber o porquê de tantas facadas, mas 
ele não respondeu nada, ele ficou preso, mas as sequelas de seus atos ficaram pra sempre na 
vida de Matildes. Era acompanhada por neurologista, psiquiatra, psicólogo, cardiologista e tantos 
outros, tomava medicações fortíssimas para aliviar as dores, era assistida pelo CAPS do 
município, foi submetida a várias cirurgias na expectativa e esperança de ficar boa mais 
continuou trabalhando como a própria dizia trabalhar é para mim uma terapia era amente do 
cigarro sempre acompanhada de seu esposo companheiro inseparável nas alegrias e nas 
tristezas, ele estava sempre ao seu lado juntamente com seus filhos e netos. No dia 10 de maio 
de 2021 ela passou mal e foi levada a uma emergência e lá ficou por sete dia tendo que ser 

transferida às pressas pra um hospital metropolitano com diagnostico de COVID-19 e não resistiu 
pois se encontrava muito debilitada por conta da depressão do cigarro e de outras patologias 
que a mesma enfrentava e veio a óbito no dia 18 de maio, por conta das normativas seu corpo 
não pode ser velado aqui no municipio que ela tanto amou, mas seu sepultamento foi em sua 

cidade natal ltaporanga onde está os demais familiares e hoje se encontra com Deus, mas deixa 

muitas saudades a mulher amiga, admirada e respeitada por todos. Matildes Monteiro Barreiro 
de Araújo. 

Araçagi 24 de fevereiro de 2021 


