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Mariana de Lourdes da Silva nasceu em Paratinga-BA, em 08 de abril de 1929, filha de 

Vicente Ferreira de Oliveira e de Anizia Gonzaga dos Santos, descendentes de índios, filha 
gêmea, na qual sua irmã morreu ainda criança. Sua luta nesta vida começou muito cedo, e 
ainda criança perdeu sua mãe, sendo única filha mulher e tendo vários irmãos, começou a 
ajudar seu pai fazendo potes de barros para contribuir nas despesas da casa, pois, moravam 
na roça. 

Ao atingir sua adolescência veio para São Paulo para conseguir uma vida melhor e 
ajudar sua família que ficou em Paratinga, veio através de uma comitiva de pessoas, e foi 
direcionada para trabalhar nas casas de médicos, engenheiros e uma Condessa, como 
diarista, ao longo do tempo começou a trabalhar em escritórios, porém, sempre exercendo a 
função de limpeza. 

Casou-se com Josias Ribeiro da Silva, o qual tinha a profissão de alfaiate e trabalhava 
em sua residência, todavia Dona Mariana sempre trabalhou fora de casa e cumpria com todas 
as obrigações de mãe e esposa, ela acordava por volta das 5 horas da manha para fazer suas 
atividades domésticas antes de sair para trabalhar, e a noite ao retorna a sua residência 
finalizava com a janta e demais afazeres domésticos. Ao longo do seu casamento teve três 
filhos, a primeira Maria de Lourdes Silva, depois Denise Oliveira da Silva e Camilo Ribeiro da 
Silva Neto. 

Mariana nunca pode concluir seus estudos, porque teve que se dedicar aos cuidados 
domésticos ainda criança e ajudar na criação de seus irmãos junto aos seus pais, 
principalmente depois do falecimento de sua mãe, porém, sempre se preocupou com a 
educação de seus filhos e incentivou cada um concluir os estudos finalizando através do curso 
superior, porque era seu sonho, que todos eles tivessem uma boa educação e profissão. 
Durante o período de criação dos seus filhos, ela adotou sem registro Carlos que já era 
adolescente e amigo de seu filho Camilo, que contou a história dele, como naquela época não 
havia tantas exigências documentais, Mariana o acolheu como seu filho e assim sendo passou 
a ter quatro filhos, porém, um era de criação. 

Todavia deu o melhor de si para seus filhos ensinando-os sobre o certo e errado, 
direcionando a lutar para ter uma vida digna e honesta e acreditar num Deus maravilhoso que 
sempre cuidava daquela família. 

Sua residência foi comprada através de seu trabalho, e sua casa foi construída com 
muita luta. Já em sua residência acolheu sempre a quem precisou tantos parentes ou aqueles 
que pediam remédios caseiros que a mesma fazia, ela sempre teve um lado caridoso de ajudar 
a quem pedisse, e assim seus filhos firam vendo e aprendendo com a sua mãe. Entretanto, sua 
caridade não se resumia em abrigar ou cuidar, fazia doação a instituições caridosas mesmo 
não tendo as melhores condições de vida, e a visitava quando podia, pois, sua vida era de 
muita luta, e foi ao longo do tempo criando em seu coração o sentimento e a vontade de ter um 
lugar onde pudesse realizar seu sonho através dela. 

Mariana antes de se aposentar, começou a realizar um sonho de ler e escrever, 
através da alfabetização do MOBRAL passou a aprender aos poucos a leitura e a escrita, 
aprendia mais ainda pela leitura da bíblia, por fim não pode concluir sua escolaridade. Ao se 
aposentar e parar de trabalhar começou apresentar sintomas de Alzheimer, seus filhos 
passaram sempre a cuidar em suas residências, porém, vendo a necessidade de melhores 
cuidados e qualidade de vida, os seus filhos Camilo e Denise resolveram abrir uma Casa de 



repouso para cuidar melhor de sua mãe e realizar um dos sonhos dela, já que ela através de 
seu amor plantou nos corações de seus filhos e netos os sentimentos da caridade, da 
humildade e amor ao próximo. 

E por homenagem a sua mãe e sua história de vida a Casa de Repouso chama-se 
Doce Lar Mariana, porque esta filha, mãe, esposa e amiga, em toda a sua vida foi batalhadora, 
humilde, mas com um coração caridoso, que sempre acolheu de forma generosa todos aqueles 
que um dia bateu em sua porta ou cruzou seu caminho. 

Falecida em 02/06/2015 de acordo com certidão de óbito anexa. 

Espero contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente projeto de 
Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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