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CONCEDE AO SENHOR JOSÉ LEITE DA SILVA
N E T O ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder ao senhor José Leite da Silva Neto, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

JOSÉ LEITE DA SILVA NETO nasceu no município de Adamantina, Estado de São Paulo, filho do senhor
Jair Leite da Silva e dona Constantina Galiego da Silva, casado com a senhora Josélia Cordeiro da Silva e é
pai de Juliana Cordeiro e Silva e José Henrique Cordeiro e Silva.

José Leite da Silva Neto reside em Campo Verde é Médico, para conquistar os seus objetivos começou a
trabalhar muito cedo, trabalhou na roça preparando a terra para a lavoura, agricultura familiar de subsistência,
para auxiliar nos proventos de casa, colhendo amendoim, algodão, sofrendo no sol escaldante no labor da
terra. Meio a tantas lutas e dificuldades dedicou aos estudos em um período e no outro ajudar na roça e
nunca mais parou de trabalhar.

Em 1989 formou médico na Universidade Federal do Paraná em Curitiba – PR, tendo feito residência médica
no Hospital e Maternidade Santa Brígida em Curitiba – PR.

Em 1991, mudou-se para o município de Campo Verde – MT, para trabalhar junto com o irmão, iniciou as
atividades profissionais na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde onde vive até hoje, neste meio
tempo retornou ao Paraná para casar-se.

Em 1993 nasceu o seu primeiro filho José Henrique que atualmente cursa Medicina na Universidade Federal
de Santa Catarina em Florianópolis.

Em 1993 ocupou na gestão 1993-1996 o Cargo de Secretário Municipal de Saúde de Campo Verde.

Em 1995 nasceu a sua filha Juliana que também cursa Medicina na PUC em Curitiba.

Em 1995 Iniciou suas atividades junto ao DETRAN/MT, e em outubro de 1997 prestou a prova para o título
de Médico Especialista em Medicina do Tráfego, conseguindo êxito e assim efetivou seu nome na relação de
profissionais médicos credenciados ao DETRAN/MT.

Em 1997 foi candidato a vereador, sendo eleito pela Coligação “A Força do Povo” PMDB, PDT e PT, sendo
na ocasião o primeiro lugar em votos.

Em 2001 foi eleito Vice- Prefeito pela Coligação “União por Campo Verde”.

Em 2004 foi agraciado com o honroso Título de Cidadão Campoverdense.

Em 2008 foi Eleito novamente vereador pela Coligação “Campo Verde para Todos II” PDT, PMDB, sendo o
segundo mais votado.

Em 2008, desligou-se da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, mas continua prestando
atendimento com o seu irmão no Hospital e Maternidade Campo Verde.

José Leite da Silva Neto pelo seu trabalho sério e amor ao esporte conquistou destaque como colaborador
assíduo e incentivador junto aos jovens do município, sempre patrocinando eventos nas diversas
modalidades esportivas, inclusive sendo um dos fundadores do extinto Clube Recreativo Atlético de Campo
Verde, modalidade futebol de campo.

Participa indiretamente de ações de benemerência, principalmente sendo um efetivo colaborador da APAE
de Campo Verde e de várias Igrejas, sem distinção. Acreditando sempre que Deus é um único e que todas
as crenças levam a olha o ser humano como irmão.

Auxiliou na fundação da Escola COOPERCAMP, pois acredita fielmente que a educação é a base da
sociedade, ainda mais que veio de uma família humilde e somente aos 21 anos de idade conseguiu sair para
estudar e assim obter êxito em sua vida pessoal e profissional.

Todas as questões sociais e políticas pertencem à sociedade e a ela compete decidir e resolver, e
resolvê-las a partir de uma consciência crítica, e consequentemente participativa que levem o



desenvolvimento de Campo Verde e de todo o Estado de Mato Grosso.

José Leite da Silva Neto pela imensa contribuição como homem público, médico, esposo, pai e desportista
visando sempre o desenvolvimento do município, contribuindo e promovendo a saúde, o esporte e a
educação como mola propulsora da continuidade do desenvolvimento de uma nação.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor José
Leite da Silva Neto, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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