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JUSTIFICATIVA - PL 0214/2018 
Yvone Apparecida da Silva, nasceu em 22 de novembro de 1933, na cidade de 

Araraquara. Filha de Adelia Speka e Joaquim Gonçalves, casal de imigrantes que tiveram sete 
filhos e uma vida simples. 

Teve uma infância muito difícil, pois ainda menina já cuidava da casa e dos irmãos para 
os pais trabalharem. 

Aos doze anos veio com a família para São Paulo e só então teve a oportunidade de 
ingressar na escola, concluiu o primário e logo os estudos foram interrompidos pela 
necessidade de trabalhar. 

Trabalhou por muito tempo em uma tecelagem, onde ganhou destaque e 
reconhecimento pelos colegas e superiores, pelo companheirismo e empenho no serviço. 

Aos dezenove anos conheceu Augusto Pereira da Silva, com quem se casou e 
conviveu por 52 anos. 

No início do casamento passou por momentos muito difíceis, o sonho de ser mãe foi 
interrompido por vários abortos espontâneos, então buscou sua realização adotando um bebê 
que abençoou o casal, pois após o feito deu a luz a mais oito filhos. 

O que mais a satisfazia era ajudar a quem precisasse, esquecendo-se de suas próprias 
necessidades. Dona de personalidade forte e um coração enorme, mesmo com nove filhos, 
não hesitou em acolher mais duas sobrinhas. 

Moradora do bairro - Jardim Nordeste, a mais de cinquenta anos, era muito conhecida 
conquistando amigos verdadeiros e a admiração de muitos. Amava as plantas e flores, 
principalmente as rosas, e tinha um carinho especial com os animais. 

Viveu exclusivamente para a família, a qual tinha prazer em reunir aos domingos e 
datas especiais, principalmente nos finais de ano, onde fazia a alegria de todos, especialmente 
os netos, pelos quais tinha verdadeira paixão. 

Dedicada à culinária, fazia deliciosos pães para aguardar a visita dos filhos no café da 
tarde. 

Faleceu em 04 de outubro de 2006, vítima de infarto do miocárdio, deixando a 
lembrança de uma mulher forte, guerreira e com fé inigualável, exemplo de vida para filhos, 
marido, parentes e amigos. 

Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei. 
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