
São Paulo, 05 de março de 2021. 

 

 

 
Ao excelentíssimo vereador César Pantarotto Júnior, 

Presidente da Câmara Municipal de Birigui, 

e demais vereadores (copiados). 

 

 

Prezados senhores, 

 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, SJSP, tomado de 

grave preocupação dirige-se a V. Excia. , aos vereadores desta Casa e, através dos 

senhores, ao povo de Birigui, para repudiar as críticas  desferidas pelo vereador Marcos 

Antonio Santos à jornalista Amanda Reis, assessora de imprensa da Câmara Municipal, 

através de uma transmissão pela internet,  difundida nas redes sociais a partir do dia 

três de fevereiro passado, quando empenhou-se em denegrir, publicamente,  a 

reputação profissional e a competência da jornalista desta Câmara, concursada e no 

cargo há nove anos.  

 

O vereador, na referida manifestação, gravada em vídeo em frente à Câmara 

Municipal, esforçava-se para explicar uma votação ocorrida no dia anterior, que 

determinou o arquivamento da Comissão Processante e do seu relatório, que apurava 

atos supostamente ilícitos de um ex-prefeito da cidade, na legislatura passada. Também 

justificava seu voto pelo arquivamento votado pela maioria, explicando sua posição 

política perante o fato.  

 

Porém, repentinamente o vereador passou a referir-se a “pessoas de maneira maldosas 

(sic),  acompanhando uma notícia (grifo nosso) que saiu publicada pela imprensa da 

Câmara....”, para emendar, descuidando-se do nexo “falo com tristeza, tanto que eu 

pedi (sic) um requerimento administrativo, 27/21, para que o presidente, a procuradoria 

jurídica aqui desta casa tome providências com os responsáveis da imprensa (grifamos) 

aqui da Câmara de vereadores, porque no meu entendimento a assessoria de imprensa 

desta Casa de Lei jogou a opinião pública contra nós vereadores.”  

 

Em poucas palavras, porém ferinas, o discurso suscita sérios questionamentos como, 

onde quer chegar o vereador? Por que encaminhar um requerimento administrativo à 

presidência? Por que engrossar a retórica evocando indevidamente a Procuradoria 

Jurídica da Casa, como bedel punitivo de funcionários? Por que tornar público um 

assunto interno, ao solicitar, em tom de ameaça, que se tomem providências “com os 

responsáveis da imprensa”, sem explicitar quais providências, numa clara atitude de 

constrangimento, intimidação e de assédio moral à jornalista responsável pelo setor, 

induzindo a população a pensar que há um desvio de conduta da servidora? Por que 

aparentar desconhecer que a assessoria de imprensa da Câmara tem só uma jornalista, 

desde há muito? 

 

Mas é indisfarçável a intenção do vereador, sabe-se lá os motivos, de desqualificar o 

trabalho da assessora e mais, abalar sua postura profissional, balizada por normas 

técnicas e deontológicas, que aparentemente o vereador desconhece, como o princípio 

da neutralidade, da imparcialidade, e os ditames do Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros. 
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Além dos objetivos da assessoria de imprensa de um órgão público que, obrigatoriamente, deve 

expressar-se institucionalmente, nunca por posicionamentos particulares.  

 

É público nos meios sociais de Birigui, entre os veículos de imprensa da cidade e região, entre a 

“classe” política biriguiense e regional, e entre os colegas de profissão, que a Assessoria de 

Imprensa da Câmara Municipal de Birigui é composta por uma só jornalista: Amanda Reis, 

profissional formada em jornalismo e funcionária pública concursada e aprovada em primeiro 

lugar, em 4 de abril de 2012, atuando há quase nove anos nesta Câmara. Portanto, é inescondível a 

figura pública da jornalista, o que particulariza as críticas, remetendo-as não à assessoria, como 

quer fazer parecer o vereador, mas à assessora de imprensa, por mais que seu nome não tenha sido 

citado. 

  

E é, justamente pela qualificação, dedicação e interesse profissional da assessora que emerge um 

fator decisivo que se impõe neste caso, a absoluta correção da matéria publicada pela jornalista. 

Em nenhum momento a matéria suscita que os vereadores votaram pela absolvição do ex-prefeito, 

que os vereadores favoreceram o prefeito, ainda em julgamento, que os vereadores votaram pelo 

arquivamento das acusações, agora extemporâneas e sem consequências práticas, atendo-se a 

informar com os cuidados necessários exigidos para uma comunicação equilibrada, nos limites 

impostos pela comunicação institucional. 

 

 Corroborando essa afirmação, basta constatar o que está escrito, desde o título da matéria e como 

segue o texto: 

“Arquivada Comissão Processante contra Salmeirão”; “Na primeira sessão ordinária do ano do 

Legislativo de Birigui, realizada na tarde de hoje, 02, os parlamentares votaram o relatório 

conclusivo da Comissão Processante (CP) que apurou denúncia contra Cristiano Salmeirão 

(PTB)”; “No relatório conclusivo, a comissão ressalta que o processo é referente a crime de 

peculato que tramita na 2ª Vara de Birigui e, portanto, ainda não há decisão condenatória contra 

Salmeirão. Assim, a comissão argumenta que não há que se falar em infração político-

administrativa enquanto o processo tramita, julgando pelo arquivamento por falta de decisão 

condenatória.” Ainda em outubro, a denúncia foi acatada por unanimidade e resultou na 

constituição da CP”. Em nenhum momento há qualquer indício de que a informação não se ateve 

aos fatos, e às conclusões oficiais da votação, uma exigência imprescindível para a informação 

pública, principalmente a gerada no âmbito do princípio de transparência que requer a 

comunicação de um órgão público. Como podemos contar, os termos Comissão Processante, 

comissão e CP aparecem cinco vezes. Explicar posições políticas e decisões tomadas em plenário 

é papel dos mandatos. 

 

Reiterando nossa profunda preocupação com visões impróprias sobre o fazer jornalístico, e com o 

useiro desrespeito com que vêm sendo tratados os jornalistas no país, despedimo-nos expressando 

nossos votos de esperança e saúde a todos, restando ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no 

Estado de São Paulo solicitar a V. Excia. , aos Exmos. vereadores e à Exma. vereadora que 

garantam a tranquilidade profissional da jornalista, livre de constrangimentos, em um ambiente de 

trabalho favorável ao seu melhor desempenho, primando pelo seu bem estar, como bem merecem 

ser tratados todos os trabalhadores. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cândida Vieira                                                          José Eduardo de Souza 

     Secretária Geral do SJSP                                           Secretário do Interior do SJSP 
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