ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2020, DE i2 DE MARÇO DE 2020.
Concede Título de Cidadão Uauaense ao senhor

Reginaldo da Mata Oliveira.

O VEREADOR CLAUDENILSON RIBEIRO DE ANDRADE, apresenta para apreciação dos
nobres colegas Edis, o presente Projeto de Resolução, amparado no artigo 67, inciso III, do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, depois de observada as suas formalidades, discutido e, se aprovado for,
tomar-se-á regimentalmente concreto ato legislativo.

Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão Uauaense ao senhor Reginaldo da Mata Oliveira - natural
da cidade de Jacuípe - Bahia, pelos relevantes serviços prestados no Município de Uauá, conforme
biografia em anexo.

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e promulgação.
Câmara Municipal d« Uauá-BA
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Sessões, 12 de Março de 2020.

Votos contrários

.Abstenções

CLAUDENILSOfn&telRD DE ANDRADE
Vereador -PP- Uauá

Presiff^nte úa Câmara
Reginaldo da Mata Oliveira, natural de Conceição do Jacuípe - Ba, cidade do Recôncavo Baiano,
casado, uma filha, professor e bancário, pisou pela primeira vez em solo Uauaense. em junho de 1992,

levado pelo filho de Zequinha Seigi{KtiK>, antigo comerciante e grande amigo do ex-Prefeito Zé Borges
(falecido) que por motivo de saúde CTcerrou suas ativid^^ no município. Com muito pesar, retornou
a sua terra itataL sem nunca esquecer <te Uauá e o seu povo. Em junho de 1992 participou ativamente
dos festejosjumnos de Uauá, naquela época a festa durava 15 dias. acompanhando a alvoraula,omindo
as cantorias que até hoje não saíram de sua lembrança. No mesmo ano de 1992, talvez no mês de

setemlno voltou a Uauá para conhecer a Exposição de C^aprinos e Chinos,afinal tinha curiosidade para
confair de perto a grande festa da então Capital Nacional do Bode. Nesta Exposição começou a
conqui^ar amigos em Uauá. Conheceu Gorete do Bridas Bar, amiga que hospeda\'a em sua
O
fato é qiK nunca mais deixou de \isitar Uauá. Se faz fuesente na semana Santa, São João, Exposição e
Festa do Umbú. Participou de fe^as nos povoados de Testa Branca, Serra da Canabra\a, Lagoa do
Pires etc. Em janeiro deste ano estex^e juntamente com amigos de Brasília, visitamos Uauá para
participarem da Festa de Reis de Gorete. A última visita a Uauá foi neste último final de semana. E a
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cada visita qiK faz a Uauá conquista novos amigos. Aos 22 anos de idade, em 1985 foi aprovado no
Concurso de Patrulheiro Rodoviário Federal (hoje Polícia Rodoviária Federal) porém não assumiu
optando pelo cargo de Supervisor da Fundação IBGE mediante concurso Público,cargo o qual ociqiou
até ser £qm>vado no certame do Banco do Brasil em 1988. No Banco do Brasil tomou posse em
Serrinha - BA (1988/1990). dqiois transferido para Olindina - BA (1991/1993). Em 1994 foi
convocado para participar do Programa do então Verão Ouro do Banco do Brasil na Praia do Forte
(BA). Acatertdo o ver^ 1994. ingressou na Area de Comércio Exterior do Banco Brasil em Salvadm*
oitde laborou até 2003. Com a Inauguração da agência Shofqring Igualemi em Feira de Santana - BA.
em 2003 migrou para a mesma cidade onde permanece até boje. atuaiulo na área de auto atendimento
do BB. Mesmo aposentado continua trabalhando. No Baruro do Brasil foi atendente. caixa, trabalhou
lut carteira Rural,nm a melhor das experiências dentro da instituição foi atuação na Area de Comércio
Exterior do BB. Durante o período que viveu em Olindina. atuou como professor voluntário
ministrando aulas no Curso do Ensino Técnico. Nos anos de 2016 e 2017 em Feira de Santar^ - BA.

também atuou como professor voluntário
área Scciolo^a/Filosofia em uma Escola Pública na
periferia da Cidade.
Atualmente, dedica o tempo que lhe sobra a produção de uma obra literária. Um livro de contos e
crônicas. Nesta obra cita inclusive,epis^os vividos na ilumiirada Terra chamada "Uauá".
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Vereador- PP - Uauá
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