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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", aos familiares e amigos do Senhor José
Jacinto Siqueira de Arrudo, o Jejé de Oya, nos seguintes termos:

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Guilherme Maluf, expressa seu mais profundo PESAR aos familiares e amigos do
Senhor José Jacinto Siqueira de Arrudo, o Jejé de Oya, pelo seu passamento ocorrido na manhã do dia
11 de janeiro de 2016.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Foi com grande tristeza que na manhã do dia 11 de janeiro de 2016, recebemos a notícia do falecimento do
senhor José Jacinto Siqueira de Arrudo, conhecido como Jejé de Oya, causando imensa tristeza e dor
aos familiares, bem como a todos que tiveram a oportunidade de com ele conviver.

Grande ícone cuiabano, nasceu no município de Rosário Oeste – MT, mas se mudou 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.

Era servidor público Federal aposentado, onde trabalhou 24 anos como funcionário do Ministério da Fazenda
durante 24 anos.

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

Nesse sentido, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, submeto esta proposição legislativa à
qualificada apreciação de meus Nobres Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para
acolhida e merecida aprovação.
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