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JUSTIFICATIVA - PDL 0102/2016 
O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como principal objetivo o 

reconhecimento do "Título de Cidadão Paulistano" ao Senhor Reginaldo Poliseli Leme, por 
todos seus serviços prestados à nossa Sociedade. 

Reginaldo Leme, que nasceu em Campo Grande dia 3 de janeiro de 1948 é um 
experiente jornalista de automobilismo do Brasil. 

Atualmente trabalha no canal pago SPORTV apresentando linha de chegada e nas 
transmissões de stock car e Fórmula 1 na Rede Globo 

Reginaldo está desde 1972 trabalhando em coberturas de Fórmula 1, participou das 
oito conquistas de títulos mundiais de pilotos brasileiros, e, segundo contagem recente feita por 
organizadores da Fórmula 1, soma mais de 450 grandes prêmios. 

Sua carreira começou no jornal O Estado de S. Paulo em 1968, e desde 1972 está na 
TV Globo com transmissão ao vivo no fim de semana. 

Além do automobilismo, participou de 3 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. 

Na Fórmula 1 fez dupla com Luciano do Valle, algumas vezes, também com Oliveira 
Andrade, Luís Alfredo, Cleber Machado e Luís Roberto. Na atualidade está com Galvão Bueno. 
Comenta também as transmissões da Stock Car Brasil ao lado de Sérgio Maurício. 

O jornalista é também apresentador do Linha de Chegada, programa que comanda no 
SporTV, canal de esporte por assinatura da Globo. 

Reginaldo é colunista do jornal O Estado de S. Paulo, site Grande Prêmio e 
publicações do Exterior e criador do Anuário AutoMotor, em circulação desde 1992. 

Com todos estes atributos e sua enorme capacidade de trabalho, com seu profundo 
amor ao exercício da sua profissão, com sua brilhante atuação, está mais do que credenciado 
para receber a presente homenagem e o justo título de Cidadão Paulistano. 
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