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O de “cujus” Jorge Luiz Valim da Silva, filho de Jose Luiz da Silva e Maria Tereza Pena 
Valim, foi pessoa muito otimista devido a sua dificuldade.  
Jorge Luiz era um morador antigo do bairro do limoeiro, ainda muito jovem foi 
acometido por uma trombose a qual foi preciso remover o dedo de um de seus pés.  
Devido à doença ao longo de sua vida Jorge teve de conviver com varias intervenções 
cirúrgicas com a finalidade de remover parte de seu corpo, a ponto de ficar sem as 
duas pernas, o braço esquerdo e o braço direito um pouco abaixo do cotovelo, mesmo 
por tudo isso nunca se desanimou sempre procurou ajudar seus semelhantes.  
Mesmo em tais circunstâncias dependente dos familiares e amigos para supri-lo em 
suas necessidades higiênica, alimentares e na intimidade das necessidades fisiológicas, 
nunca vimos o Jorge parado vegetando pelos cantos, pelo contrario sempre foi uma 
pessoa alegre e positiva, tinha sempre uma palavra amiga para confortar aqueles que 
dele necessitavam.  
Mais da metade de sua existência foram dedicados à causa da inclusão social dos 
doentes e deficientes na sociedade através da (FDC) “Fraternidade Cristã dos Doentes 
e Deficientes”.  
Para nosso amigo não havia barreiras e as que encontravam pelo caminho eram 
superadas queria sozinho ou com a colaboração dos amigos, onde houvesse um 
movimento reivindicando melhorias de acessibilidade lá estava ele e se tornou um 
frequentador assíduo tanto de nossa Câmara Municipal bem como a Prefeitura de 
nossa cidade e dos órgãos Estaduais.  
Por sua luta pela inclusão dos doentes e deficientes na sociedade e por seu espírito 
fraterno do qual tantos se beneficiaram pela sua autoestima, sempre lutou pela 
melhoria do bairro da onde morava.  
Era uma pessoa muito querido de um carisma acima da media, sua casa sempre 
estava cheia de amigos nos momentos difíceis.  
Já com a saúde debilitada, sempre morando no bairro do Limoeiro, portanto, esta 
singela homenagem é o mínimo que se pode fazer para essa grande ser humano que 
muito fez para a cidade de São Paulo, que certamente contribui ricamente para a 
melhoria do bairro.  
Pelos motivos apresentados, solicito aos Nobres Vereadores desta Egrégia Casa 
Legislativa a aprovação deste projeto de lei, diante o caráter relevante vislumbrado.” 


