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DÁ  O  NOME  DE  "PAULO  MARIA  FERREIRA
LEITE" À ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO SÃO
SIMÃO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -
MT.

       A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Dá o nome de "PAULO MARIA FERREIRA LEITE" à Escola Estadual do Bairro São Simão, localizada
no município de Várzea Grande - MT.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Paulo Maria Ferreira Leite nasceu em Itacaré, no Estado de São Paulo, em 10 de julho de 1959. Mudou-se
para Cuiabá no início da década de 1980, onde constituiu família e construiu uma invejável carreira de
sucesso na área da Comunicação Social.

Foi jornalista, escritor, poeta e, principalmente, brilhante profissional de marketing eleitoral reconhecido
nacionalmente.

Paulo Leite se destacou no cenário regional com participações relevantes em campanhas eleitorais. Foi
assessor de imprensa de Júlio Campos na disputa ao governo do Estado de Mato Grosso, em 1982;
colaborou na campanha ao Senado do Padre Pombo, em 1986; e coordenou a área de marketing de Jaime
Campos, em 1990.

Em 1991, foi nomeado secretário de Comunicação Social do Governo de Mato Grosso. Mais tarde, em 1995,
assumiu a Secretaria de Imprensa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Em 1998, participou das eleições como coordenador de propaganda do candidato Júlio Campos ao governo.
Em 2002, colaborou na campanha do senador Antero Paes de Barros ao Palácio Paiaguás. Também chefiou
a área de propaganda das eleições de 1996 e 2000 do ex-prefeito Jaime Campos, em Várzea Grande. Em
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2006, comandou a campanha vitoriosa do então senador Jaime Campos.

Paulo leite também coordenou o marketing da campanha de Lucimar Sacre de Campos à Prefeitura de
Várzea Grande em 2012. Sempre convicto de que a vitória podia ser sentida nos eleitores, Paulo Leite não
realizou seu sonho de ver a posse da então candidata, o que aconteceu em maio de 2014, um ano após seu
falecimento, que ocorreu em 23 de abril de 2014.

Paulo Leite foi repórter político de ofício, mas cultivou o terreno fértil da publicidade, tendo produzido
inúmeras peças para as mídias impressas e televisivas. Trabalhou no Diário de Sorocaba, em São Paulo.

Antes de trabalhar na imprensa, Paulo Leite foi militante e fundados do Partido dos Trabalhadores em
Sorocaba, interior paulista.

Em Cuiabá, atuou no Jornal do Dia, no jornal de Mato Grosso e no Jornal Equipe. Dirigiu a TV Cidade Verde
(SBT) e foi diretor de criação da Época Propaganda. Também foi diretor-proprietário da Produtora Canal Um
e prestou consultoria no Senado Federal, em Brasília.

Paulo Leite publicou dois livros: "Em busca do arco-íris", dedicado ao público infantil; e "Parece que foi
assim...", com crônicas humorísticas da política mato-grossense.

Posto isto, almejo o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2017

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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