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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 047/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Repórter Cinematográfico Jorge Silva da Mata que há mais de 

dez anos vem prestando seu trabalho a Comunidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Jorge Silva nasceu em Itapetininga (SP) no dia 04 de fevereiro 1974, filho 

de Aparecida Pinheiro e Benjamim Silva e é Casado com Adriana Aparecida Meira Silva e desta 

união nasceu à linda filha Giovanna Hellen Meira Silva. Mudou-se para Votorantim no ano de 

1996. Com tamanha técnica de antever uma noticia flagrar um acontecimento, ou chegar 

primeiro a uma ocorrência, seguiu servindo a TV Comunitária de nossa cidade sabendo da 

importância e responsabilidade que lhe foram atribuídos. Jorge tem o "faro" de um repórter 

atento e ligado nas questões políticas e sociais de nossa cidade, cidade esta que escolheu para 

viver e criar sua filha, participativo de grupos religiosos onde tem o respeito de todos e, como 

qualquer outro repórter Jorge faz coberturas politicas, mas sempre se manteve integro e neutro a 

qualquer assunto relacionado à politica. Cinegrafista responsável por quase 100% do material em 

vídeo jornalístico postado nas redes sociais pela TV Votorantim, participou na produção de 

inúmeros documentários e comerciais de TV, além de fazer com que a viatura da TVV esteja em 

vários lugares no dia a dia, colaborador do Jornal "A Gazeta de Votorantim", onde varias 

reportagens ao longo da historia do semanário é de sua autoria e ainda responsável pela 

distribuição logística do Jornal. Um dos trabalhos que mais entusiasma o repórter são as matérias 

ligadas a boletins de ocorrências policiais, no qual sempre manteve uma relação de respeito 

mutuo com a corporação, estando à frente dos principais acontecimentos nos últimos anos. Sua 

dedicação e amor com a fotografia ou foto/vídeo jornalismo, fizeram deste cidadão um dos mais 

respeitados profissionais da área e essa homenagem é mais do que justa, para aquele que 

contribui no dia-a-dia com a vida das pessoas direta ou indiretamente retratando por meio de 

imagens a vida como ela é. No vídeo comercial, na paisagem, no esporte, no estúdio, no social, 

nas festas, nas ruas, nas alturas, no detalhe de uma flor, de uma dor, de uma emoção ou nos 

dramas da vida, Jorge Silva estará lá, retratando para nós a vida e a história mais recente da 

nossa querida Votorantim.  

 

Por todo o exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao repórter cinematográfico Jorge 

Silva. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 25 de abril de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES  

Vereador 


