
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33  
Vila Santa Luzia – São José dos Campos - SP  
CEP 12209-535 - TEL: (12) 3925-6566   FAX: (12) 3925-6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

 

Justificativa 

 

Aparecida Cirlei Miranda Portela, popularmente conhecida como Shirley 

Portela, nasceu em Varginha/MG, em 17 de janeiro de 1959. 

Após o falecimento de seus pais, a comerciante deixou a cidade mineira 

para morar em São José dos Campos juntamente com seu único irmão no ano de 

1973. 

Na cidade do Vale do Paraíba, ela morou inicialmente nos bairros Jardim 

Satélite, Monte Castelo e Vila Industrial, onde passou parte da juventude, trabalhou 

nos supermercados Planalto e Piratininga além de ganhar um concurso de dança no 

programa do saudoso Chacrinha que fazia uma apresentação na cidade na ocasião. 

Nesta época conheceu o amor de sua vida e casou-se em 1984.  

Em 1987, mudou-se para a Vila Tesouro e foi neste bairro em que ela fez 

história. 

Juntamente com seu esposo, construiu o seu estabelecimento comercial, 

onde servia uma saborosa comida caseira, além disso animava o bairro com os 

memoráveis bailes de discoteca, rodas de samba e forró, fazendo a alegria de muitos 

jovens durante as noites de final de semana. 

No ano de 2008 foi candidata a vereadora, porém não chegou a se eleger 

apesar de sua imensa popularidade, carisma e prontidão em ajudar os necessitados. 

Em 2011 fundou uma escola de Samba para agitar a zona leste, nomeada 

Império do Samba, a qual garantiu a segunda colocação no carnaval no mesmo ano 

de sua fundação. 

No ano de 2018, iniciou sua jornada na igreja do bairro, na Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário, ela pertenceu a pastoral da acolhida e dos moradores de rua. 

Inspirou e colaborou para a fundação do almoço do padre, servindo centenas de 

pessoas após as missas de domingo. 

Alvo da admiração de muitas pessoas, tanto pelos seus talentos como 

cozinheira, empreendedora, mãe zelosa, quanto pelo seu carisma, risada contagiante 

e empatia com o próximo, Shirley morreu no dia 21 de abril de 2021, deixando o 

esposo, 5 filhos e 3 netos. 

 

Plenário “Mário Scholz”, 13 de maio de 2021. 
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