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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO SENHOR LUIZ HENRIQUE MANDETTA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Concede ao Senhor Luiz Henrique Mandetta, a Comenda Dante de Oliveira.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido em Mato Grosso, em 30 de novembro de 1964, Luiz Henrique Mandetta veio de uma família ilustre
na política de seu estado, sendo o caçula dos cinco filhos do casal Hélio Mandetta, médico ortopedista e uma
vez vice-prefeito de Campo Grande, com Maria Olga.

Aos 17 anos, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro para cursar medicina na Universidade Gama Filho
 (UGF). Fã de futebol, torcedor do Botafogo, conheceu sua esposa Terezinha em meio aos encontros da
União Sul Mato-Grossense de Estudantes e à torcida nos jogos do seu clube.

Mandetta é especialista em ortopedia pelo Serviço de Ortopedia da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, e fez sub especialização em ortopedia infantil pelo Scottish Rite Hospital, em Atlanta/EUA.

Ainda nos anos 90, voltou ao seu estado, sendo médico militar, no posto de 1º Tenente, no Hospital Central
do Exército (HCE). Também foi médico do corpo clínico da Santa Casa de Campo Grande entre os anos de
1993 e 1995, conselheiro fiscal para a Unimed e a Santa Casa e, aos 21 anos, foi eleito presidente da
Unimed Campo Grande, o mais jovem a ocupar o posto na cooperativa.

Mandetta foi eleito deputado federal pelo DEM nas eleições de 2010 e reeleito nas eleições de 2014, para a 
55.ª legislatura (2015-2019).

Em 20 de novembro de 2018, Mandetta foi confirmado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir
o Ministério da Saúde.
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Pesou na sua indicação o apoio de associações médicas, santas casas e da frente parlamentar de medicina,
em virtude do seu brilhante trabalho na área.

O ministro Luiz Henrique Mandetta tem se destacado à frente do Ministério da Saúde nas ações de combate
a Pandemia causada pelo COVID-19, sendo elogiado até mesmo pelos opositores ao atual Governo.

Assim, por todas as qualidades pessoais e capacidades profissionais, bem como pelos relevantes serviços
prestados ao país e a Mato Grosso, proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020
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