
 

 

 

 

                         PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.899/2020 
 

 

Concede Título Honorífico de Cidadão baiano ao 

Ministro Luiz Henrique Mandetta. 

                                             

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1º . Fica concedido o título de cidadão baiano ao Ministro Luiz Henrique Mandetta. 

Art 2º . O título será entregue em Sessão Especial da Assembleia Legislativa, convocada para esse   

fim, em data e horário a serem estabelecidos junto à mesa diretora desta casa. 

Art 3º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art 4º.  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões,07 de abril de 2020 

 

 

 

Antonio Henrique Júnior 

Deputado Estadual 



 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Nascido na capital do Mato Grosso do Sul em 30 de novembro de 1964, Luiz Henrique Mandetta veio 

de uma família ilustre na política de seu estado. Casado com Terezinha Mandetta e pai de Marina e 

Pedro Mandetta, é o caçula dos cinco filhos do casal Hélio Mandetta e Maria Olga. 

Aos 17 anos, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro para cursar medicina na Universidade Gama 

Filho (UGF), onde assim como seu pai, seguiu a especialização em ortopedia. Serviu como médico 

militar no posto de 1º tenente no Hospital Central do Exército (HCE). De 1993 a 1995 foi médico da 

Santa Casa de Campo Grande e conselheiro fiscal para a Unimed e Santa Casa. Em 2001, aos 37 anos, 

foi eleito presidente da Unimed Campo Grande, o mais jovem a ocupar o posto na cooperativa, 

ocupando o cargo até 2004.  

Em 2004, assumiu seu primeiro cargo público de Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Campo Grande, cargo que assumiu durante um surto de dengue no município, focando seu trabalho em 

campanhas contra os vetores da doença, mais tarde dando palestras sobre seus métodos para combater a 

doença em todo o Brasil. 

 

Deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul por dois mandatos 2010 e 2014, cargo que deixou 

de exercer por ter optado a não ser candidato à reeleição nas eleições de 2018. Em novembro de 2018, 

foi convidado para assumir o Ministério da Saúde, cargo que ocupa atualmente com grande destaque e 

competência sendo o principal nome e referência do atual governo no enfrentamento da pandemia do 

COVID – 19. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Gama_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Gama_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dengue


 

 

 

Pela competência, dedicação, amor a medicina e a causa pública demonstrada na sua atuação como 

ministro da saúde, notadamente, nesse momento de uma crise sanitária sem precedentes na história do 

nosso país, torna-se justo e merecido a concessão do Título Honorífico de Cidadão Baiano ao Ministro 

Luiz Henrique Mandetta, pelos relevantes serviços prestados a Bahia e ao Brasil. 

 

 

 

 

Sala das Sessões, 07 de abril de 2020. 

 

 

 

Antonio Henrique Júnior 

Deputado Estadual 


