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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", vazada na seguinte forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual João Batista, manifesta o mais profundo pesar a família da Senhora
Marília Beatriz de Figueiredo Leite, falecida no dia 1º de julho de 2020.

JUSTIFICATIVA

Com tristeza recebemos a notícia do falecimento da professora aposentada da Universidade Federal de
Mato Grosso, Marília Beatriz de Figueiredo Leite, vítima do novo coranavírus. A professora era membro da
Academia Mato-grossense de Letras (AML) desde 2015. Ela já presidiu a AML. Formada em direito pela
Universidade do Estado da Guanabara (UERJ) e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São
Paulo, advogou no Rio de Janeiro e em Mato Grosso.
Marília foi uma das fundadoras da UFMT e ingressou como docente na Faculdade de Direito de Cuiabá em
1970. Era ligada às áreas de Comunicação e Arte, desenvolve, ainda, funções de escritora, poeta e
teatróloga, participando e coordenando vários grupos artísticos, além de palestrar sobre as áreas de atuação
em inúmeros eventos.
Marília seguiu os passos do pai, Gervásio Leite, que também foi professor de direito da UFMT, além de
jornalista e desembargador.
Devido a sua grande contribuição no campo da educação e cultura mato-grossense, ocupou a cadeira de
número dois da AML, onde hoje assenta sua filha, Marília.
Que Deus conceda a seus familiares o conforto necessário nesse momento de grande dor.
"Em nada serei confundido; antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre,
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engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é
ganho”. (Filipenses 1, 20-21)
Ante tais argumentos é que presto o meu mais profundo pesar a família, aos entes e amigos da Senhora
Marília Beatriz de Figueiredo Leite.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Julho de 2020

João Batista
Deputado Estadual
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