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Concede o Título de Cidadão Sul-Mato-
Grossense ao Sr. OSWALDO MOCHI
JUNIOR.
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Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Sr. OSWALDO
MOCHI JUNIOR.
 
Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 26 de junho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

OSWALDO MOCHI JUNIOR, mais conhecido como Junior Mochi, nasceu em Itapolis-
SP em 23/08/1962, filho de Oswaldo Mochi e Lucinda Mochi. Veio para o Mato Grosso
do Sul em 1980. É advogado e pai de 02 (dois) filhos Lucas e Heitor Gomes Mochi. Foi
servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e funcionário
concursado do Banco do Brasil, na década de 80. Deixou a carreira bancária e se
dedicou à advocacia na comarca de Coxim e Região por mais de 10 anos, período em
que foi Presidente da 9ª. Subeseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Diretor da
Associação Comercial e Sindicato Rural de Coxim e também Presidente da APAE de
Coxim.
 
Em 1996 foi eleito Prefeito da cidade de Coxim para o período 1997/2000 e reeleito
prefeito para o mandato de 2001/2004, com uma das maiores votações proporcionais
do Estado com 72% (setenta e dois por cento) dos votos válidos, em razão da exitosa
administração que realizou à frente do executivo daquele município. Em 2006 se elege
Deputado Estadual pela primeira vez, tendo sido reeleito por mais 02 (duas) vezes em
2010 e 2014, sempre com votações crescentes, numa clara demonstração do
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reconhecimento da população Sul-Mato-Grossense pela sua destacada e dedicada
atuação.
 
Participou e presidiu inúmeras comissões permanentes do Poder Legislativo, dentre as
quais a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e exerceu durante o mandato
que encerrou em 31 de janeiro último a Presidência do Poder Legislativo por mais dois
mandatos consecutivos, e nesse período junto com a mesa diretora e com apoio de
todos os   parlamentares, implementou inúmeras medidas saneadoras de gestão, tais
como: Reforma Administrativa; introdução de ponto e painel eletrônico destinado ao
registro e frequência de servidores e deputados; controle austero e redução
significativa dos gastos do Poder o que proporcionou a economia e devolução de mais
de 100 milhões ao Poder Executivo do duodécimo da Assembleia Legislativa durante
os 04 (quatro) de sua gestão; realização do primeiro concurso público desta Casa de
Leis nos 40 anos de sua história; reforma, ampliação e melhorias na infraestrutura do
prédio da Assembleia Legislativa.
 
Implementou através de termos de Acordo de Cooperação técnica uma estreita
aproximação e parceria com os demais Poderes e Instituições Públicas, bem como
com todos os segmentos da Sociedade Civil organizada, permitindo a participação
efetiva destas nas discussões, tramitações e votações dos Projetos de Lei nesta Casa.
 
O seu mandato como Presidente foi marcado pelo diálogo permanente e aproximação
do Poder Legislativo com todos os setores da sociedade, sejam Público ou Privado e
pela austeridade, transprência e efetividade do mandato, verificado tanto nos números
da gestão interna do Poder, como na produção legislativa ao longo do período.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


