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Marília Ribeiro Sampaio leite nasceu em Guaxupé (MG) EM 1929. PRIMEIRA FILHA 
DE Jair Ribeiro da Silva, de Belo Horizonte e de Isaura Ferreira Leite.  
Estudou no internato Nossa Senhora do Patrocínio em Itu (SP). Voltou para São 
Paulo e para o convívio familiar no Ensino Médio, quando frequentou o Colégio Des 
Oiseaux.  
Nesta época, já apresentava preocupações sociais como a desigualdade existente 
no país e, por isso, escolheu estudar Serviço Social em nível superior na PUCSP. 
Participou, durante a universidade, da diretoria da JUC, Juventude Universitária 
Católica.  
Casou-se com Rodrigo José de Sampaio Leite e, obediente às regras da Igreja 
Católica, alternando os anos, teve sete filhos. Apesar da intensa demanda 
doméstica, sempre atuou na área social. A família mudou-se para Casa Branca 
(SP). La Marília cuidava da família, assim como ajudava na creche e nos 
movimentos da Igreja Católica. Mantinha um programa de rádio para a mulher da 
roça entre outras atividades sociais.  
Quando voltaram a morar em São Paulo, ela se engajou no movimento de 
Promoção Humana. Essa atuação consistia em Treinamento de Dinâmica de Grupo 
em comunidades da periferia de São Paulo, alguns deles ligados aos trabalhos 
sociais do Colégio Santa Cruz.  
Trabalhou como assessora de Lila Martins, esposa de Paulo Egydio Martins, no 
palácio do governo. Liderou o Movimento Contra a Mudança da Capital de 1979 a 
1980. Em 1982, integrou-se à Colméia, Instituição a Serviço da Juventude, onde 
chegou a ocupar o cargo de presidente. Sua gestão expandiu a Colméia tornando-a 
referência em Orientação Vocacional e Capacitação de Adolescentes.  
Em 1998 foi atropelada, ficando em estado vegetativo por dois anos e meio, tendo 
falecido em 2001.  
Diante de tudo quanto exposto, espero contar com o apoio de meus nobres pares 
na aprovação do presente Projeto de Lei.  
 


