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Declara o Colunista Social Jejé de Oya Patrono
do Colunismo Social Mato-grossense.

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 Fica o Colunista Social Jejé de Oya declarado Patrono do Colunismo Social Mato-grossense.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Falecido no dia 11 de Janeiro de 2016, o colunista José Jacinto Siqueira de Arruda, conhecido como Jejé de
Oya é um ícone do carnaval cuiabano e do colunismo social.

Nascido no município de Rosário Oeste – MT, mas mudou-se para Capital aos 4 anos de idade quando foi
adotado por uma família cuiabana.

Quando adolescente iniciou o estudo “técnico” de sapataria, na Escola Industrial de Cuiabá (EIC), atual
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), mas logo desistiu do ofício. Ingressando por isso, na mesma
instituição no curso de alfaiataria. No Instituto Salesiano São Gonçalo foi matriculado, sob regime de
internato novamente no curso de alfaiataria. Iniciou costurando roupas sacerdotais, nesta área ele costurou
para grandes nomes da história mato-grossense, como: Dom Aquino Corrêa e Dom Orlando Chaves.

Tornou-se um ícone da cuiabania pelo trabalho como colunista social onde falava sobre festas, costumes e
tradições do povo da região, iniciado no final dos anos 60.

Era a época dos grandes bailes em clubes populares, como o Operário, e elitistas como o Feminino. Virou
Figura folclórica ao percorrer as ruas da cidade com suas batas multicoloridas, chapéus e pulseiras.

Jejé de Oyá foi testemunha ocular de vários momentos históricos e sociopolíticos de Mato Grosso.

No final da década de 90, chegou a ser reconhecido como a “personalidade com a cara de Cuiabá”, em uma
pesquisa realizada pelo jornal Diário de Cuiabá.

Foi pioneiro no colunismo social no Estado de Mato Grosso contra todo tipo de preconceito.

Na oportunidade em que esta Nobre Casa realizou sessão em homenagem aos colunistas sociais, Jejé foi
reverenciado por todos.

Assim, Jejé com seu carisma imortalizou sua personalidade ante o povo mato-grossense que aprendeu a
amar este homem honesto que muito bem representou a sua classe.  Pois tem como forte a raça, audácia,
coragem e honestidade próprias do homem de Mato Grosso.          

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, a declaração do nome de Jejé de Oya
como Patrono da Atividade do Colunismo Social de Mato Grosso. Assim, submeto aos nobres pares a
presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua analise e aprovação.     
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