
1 
 

PROGRAMA DE GOVERNO   PL – PARTIDO LIBERAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse Programa de Governo teve por base a escuta ativa 
realizada presencialmente e por todos os meios de comunicação 
existentes. 

Não se trata de um plano de Governo engessado criado por 
pessoas que estão trancadas em salas e confortáveis em suas 
cadeiras. 

Além de tudo, nossa visão é atual e levou em consideração a 
realidade econômica e social sob a nova ótica da sociedade 
mundial pós-pandemia. 

Faremos com que a inovação na gestão supere as mazelas 
deixadas pela crise mundial, bem como pela péssima herança 
de gestões passadas. 

Criamos objetivos, metas, tanto em forma, quanto em estrutura, 
a fim de que todo nosso planejamento seja realmente aplicável 
e surta efeito na vida dos campo-grandenses. 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

Há uma nova cidade nascendo nesse período pós pandemia. O 
mundo já não é mais o mesmo, e as tendências globais já têm 
nos afetado, e ainda teremos mudanças reais em nosso dia a 
dia, nos próximos anos. 

Ainda é nebuloso o cenário comportamental da sociedade 
campo-grandense no futuro imediato e a longo prazo, mas 
podemos afirmar que: novos objetivos de desenvolvimento 
serão necessários diante do cenário mundial. 

A população necessita de novas formas de gestão, deixando 
para trás o prefeito construtor de obras físicas e colocando em 
seu lugar um gestor que proporcione meios para a população 
ter mais recursos (enriquecer) e, por consequência, prover uma 
máquina pública enxuta, eficiente e eficaz, capaz de oferecer 
serviços públicos de qualidade. 
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Trataremos da população por intermédio de duas frentes 
tradicionais de desenvolvimento da cidade que, 
necessariamente deverão ser trabalhadas sob nova ótica: o 
desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social; 

Portanto, alargar os horizontes da inserção do Município no 
cenário econômico, utilizando suas potencialidades para atuar 
como protagonista não só no cenário brasileiro, mas na América 
do Sul e, inclusive, no cenário econômico mundial. 

Em resumo: novas formas de obtenção de riquezas pela 
população e de financiamento das políticas públicas, em um 
sistema retroalimentado. 

 

BIOGRAFIA JOÃO HENRIQUE 

 

João Henrique Miranda Soares Catan, mais conhecido na vida 
política como João Henrique, nasceu na cidade de Campo Grande, 
capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 19 de abril de 1988.  

João sempre teve vocação e amor pela política. Desde muito 
pequeno acompanhava campanhas. Começou a participar de forma 
mais consciente da política em 1998, aos 10 anos. E foi assim que o 
interesse pela política foi crescendo. Sempre foi visto como uma 
liderança entre os amigos - era ele que resolvia os conflitos mais 
acirrados - e desde o tempo de colégio já sonhava em ser político. 

Conheceu a namorada, hoje esposa, Juliana Domingos, ainda 
criança, trocando santinhos de candidatos na escola. Começaram a 
namorar algum tempo depois, já na adolescência, e até hoje esse 
amor em comum pela política é algo que os fortalece como casal. 

Aos 14 anos começou a trabalhar como menor aprendiz no Cartório 
do Sétimo Ofício em Campo Grande. Aos 19 anos foi para São Paulo 
cursar direito no Instituto Presbiteriano Mackenzie e em 2013 
participou dos protestos de rua no Brasil, também conhecidos como 
Manifestações dos 20 centavos, que nasceram para contestar o 
aumento nas tarifas de transporte público, principalmente nas 
grandes capitais, e que, inclusive, desencadearam várias 
insatisfações da população com o governo da época. 

Retornou para Campo Grande, formado no curso de Direito, e 
começou a atuar como advogado. Por acreditar em uma mudança 
política no Brasil foi para as ruas na capital sul-mato-grossense 



3 
 

participar dos protestos pelo impeachment da presidente deposta, 
que ganharam proporções gigantescas em todo país. 

A partir dessas ações participativas percebeu que a população unida 
pode sim transformar o modelo da política atual, e foi assim que 
decidiu chamar essa responsabilidade para si e fomentar essa 
participação popular, saindo candidato a vereador em 2016, onde 
obteve 2.629 votos, ficando como suplente do seu partido da época. 

Diante de inúmeras propostas, em 2018, João escolheu se filiar ao 
PR (Partido da República) - que hoje mudou sua nomenclatura para 
PL (Partido Liberal) - e saiu candidato a Deputado Estadual. Com 
11.010 votos se tornou o mais jovem deputado eleito da 11° 
Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Uma 
nova liderança que surgiu das ruas e hoje atua pela população 
do estado. 

Em pouco mais de um ano e meio de mandato, João Henrique 
continua trabalhando como fez em sua campanha: nas ruas e nas 
redes sociais, interagindo com a população e ouvindo suas 
reivindicações. “Ouço de muitas pessoas nas ruas que essa 
proximidade conta muito na hora da escolha. Esse contato é 
importante para que me conheçam e possam me questionar, tirando 
suas dúvidas e fazendo suas sugestões e pedidos. Esse trabalho, 
que foi um de nossos diferenciais na campanha e nos ajudou a trazer 
essa conquista, terá sempre continuidade”, finaliza. 

 

PROJETOS DE LEI - DEPUTADO ESTADUAL 

 

Ao todo, são 28 projetos apresentados, sendo que 8 deles 
tornaram-se leis. 

 

1. Institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência 
(Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de 
coletar, processar, sistematizar e disseminar informações 
georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização 
socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras 
que impedem a realização de seus direitos – APROVADO - LEI; 

2. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais dos consumidores 
do Estado de Mato Grosso do Sul; 
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3. Denomina de Benedito da Palma Oliveira, a ponte de concreto 
situada na MS-483, sobre o córrego Barreiro, no Município de 
Paranaíba - APROVADO - LEI; 

4. Fica facultado às associações de pais e mestres decidirem 
sobre o armazenamento de arma não letais dentro das respectivas 
Escolas e dá outras providências; 

5. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de 
segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de 
vídeo nas escolas públicas estaduais do Mato Grosso do Sul, e dá 
outras providências; 

6. Fica assegurado aos consumidores do Estado de Mato Grosso 
do Sul, monitor digital individual, disponibilizado pela empresa 
fornecedora de energia elétrica, instalado no local da unidade 
consumidora, que forneça o consumo de energia em tempo real e dá 
outras providências; 

7. Dispõe sobre o Programa VOE MS e dá outras providências - 
GOVERNO COPIOU O PL E FEZ UM DECRETO; 

8. Dispõe sobre a implantação de ecodutos que possibilitem a 
segura transposição da fauna, por sob ou sobre as estradas, rodovias 
e ferrovias, em todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul; 

9. Obriga as concessionárias, operadoras dos serviços de 
telefonia fixa, telefonia móvel, internet e TV por assinatura a 
cancelarem a multa contratual de fidelidade - APROVADO - LEI; 

10. Dispõe sobre a isenção de ICMS para todos os repelentes, no 
período de duração dos surtos de dengue em Mato Grosso do Sul; 

11. Concede, à pessoa com deficiência auditiva gestante, o direito 
a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para 
acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto no 
âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul – APROVADO - LEI; 

12. Dispõe sobre a proibição da limitação dos tratamentos 
prescritos pelos profissionais de saúde regularmente habilitados 
pelos planos e seguros privados de assistência à saúde - 
APROVADO - LEI; 

13. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cardápio 
em braille ou mídia em áudio, por bares, lanchonetes e restaurantes, 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências; 

14. Torna abusiva a cobrança do valor nas faturas mensais dos 
serviços de internet não prestados adequadamente aos 
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consumidores no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá 
outras providências; 

15. Dispõe sobre a transmissão das sessões do Poder Legislativo 
Estadual de Mato Grosso do Sul – APROVADO - LEI; 

16. Dispõe sobre a validade da Guia de Trânsito Animal (GTA) e 
do Exame negativo para Anemia Infecciosa Equina (A.I.E.) e Mormo, 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul; 

17. Dispõe sobre a coleta do sangue, seus componentes e 
derivados, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul; 

18. Modifica o anexo da Lei n° 3.945 de 04 de agosto de 2010, que 
institui o calendário oficial de eventos no Estado. Divisão do Estado 
MT passa a ser Criação do Estado MS – APROVADO - LEI; 

19. Institui o Programa Raízes do Cerrado em Mato Grosso do Sul. 
O corte e poda de árvores, realizadas por empresas ou 
concessionárias de serviço público, que causarem derrubada ou 
provocarem dano ambiental coletivo, alteração do desenvolvimento 
natural ou morte de árvores em áreas públicas, no perímetro urbano 
do Estado, ficarão obrigadas a plantarem, no mínimo, 5 (cinco) 
árvores frutíferas típicas do cerrado; 

20. Dispõe sobre a proibição de cobranças e informações de 
fraudes ou débitos pendentes de contratos anteriores, nas unidades 
consumidoras, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Fica 
proibida a cobrança e informações de fraudes ou débitos pendentes 
de contratos anteriores, nas unidades consumidoras, na troca da 
titularidade das faturas, referentes à prestação de serviços de água 
e energia elétrica, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Os 
débitos pendentes ficam vinculados ao consumidor titular do contrato 
e não à unidade consumidora. O descumprimento das disposições 
configurará má-fé das prestadoras de serviço e sujeitará o infrator às 
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos 
termos dos arts. 42 e parágrafo único e 56 e 57, devendo a multa ser 
estipulada em regulamentação própria do Procon/MS – APROVADO 
- LEI; 

21.  Institui o Programa CNH Social, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul; 

22. Dispõe sobre a isenção do ICMS para todos os equipamentos 
e materiais de saúde ou produtos correlatos, no Estado de Mato 
Grosso do Sul; 

23. Dispõe sobre o teletrabalho dos servidores no âmbito do Estado 
de Mato Grosso do Sul; 
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24. Institui a “Campanha Blitz Legal” no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul; 

25. Dispõe sobre a isenção temporária do ICMS sobre os 
medicamentos Azitromicina, Cloroquina, Dexametasona e 
Ivermectina no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo por 
objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus / Covid-19; 

26. Dispõe sobre o direito à contraprova nos testes para o 
diagnóstico da Covid-19, realizados no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Fica assegurado o direito gratuito à contraprova, 
como uma segunda análise sorológica, em caso de resultado positivo 
para o diagnóstico da Covid-19, dos testes realizados no âmbito do 
Estado de Mato Grosso do Sul. A contraprova deverá ser realizada 
pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Os profissionais essenciais ao 
controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem 
em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo 
coronavírus terão prioridade para fazer a contraprova dos testes de 
diagnóstico da Covid-19; 

27. Dispõe sobre o teste de detecção do COVID-19 nas unidades 
hemoterápicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. º Esta 
lei estabelece a obrigatoriedade da realização do teste de detecção 
do COVID19 (Sars-CoV-2) em todas as amostras de sangue de 
doadores realizadas nas unidades hemoterápicas sob 
responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul. O envio dos 
resultados para os doadores será feito de forma sigilosa, 
preferencialmente por meio eletrônico. A proposta visa contribuir com 
a solução de dois desafios atuais, aumentar o número de doadores 
de sangue e a quantidade de pessoas testadas para o novo 
coronavírus. 

28. Projeto de lei que obriga as universidades particulares a 
devolver a taxa de matrícula ao aluno que desistir do curso ou 
solicitar transferência antes do início das aulas de cada período 
letivo. 

 

PROPOSTAS JOÃO HENRIQUE 

 

SAÚDE 

 

 Implantação de políticas públicas voltadas à prevenção de 
doenças, prevenção de acidentes de trânsito, redução da 
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violência, alimentação saudável, campanhas preventivas para 
a erradicação da dengue, zika e Chikungunya; 

 Implantação de políticas públicas voltadas à saúde da família, 
do homem, da mulher, da criança e do idoso; 

 Fortalecimento dos conselhos municipais de saúde; 

 Valorização dos profissionais de saúde, priorizando o 
atendimento humanizado e de qualidade à população; 

 Melhoria na remuneração dos profissionais municipais da 
saúde com maiores qualificações, estimulando assim aumento 
na capacitação desses profissionais; 

 Recuperação da credibilidade da saúde no município; 

 Ações educativas de prevenção ao suicídio e automutilação. 

 

EDUCAÇÃO 

 

 Investimentos na estruturação e na manutenção das Escolas 
urbanas e rurais, priorizando e valorizando o patrimônio público 
existente; 

 Melhoria na infraestrutura física dos Emei’s. 

 Valorização dos professores. 

 Valorização das escolas de tempo integral; 

 Distribuição em tempo hábil dos quites escolares e uniformes 
para os alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 Fortalecimento dos conselhos municipais de educação. 

 Priorização da Educação Especial, entendendo a sua 
relevância, atenção específica e integração social; 

 

SEGURANÇA 

 

 Elaborar um plano municipal de segurança, com a participação 
de todos os órgãos públicos ligados a segurança pública; 

 Investimentos em monitoramento das principais vias para 
prevenir e inibir a violência urbana; 

 Aumentar o policiamento ostensivo nos bairros; 

 Melhorar a iluminação pública nos bairros; 

 Aquisição de veículos e equipamentos; 

 Capacitação e valorização da guarda municipal; 

 Fortalecimento dos conselhos de segurança; 
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 Integração e parceria entre o governo municipal, estadual e 
federal, com o objetivo da cooperação em prol da segurança 
pública; 

 Implantação de educação no trânsito, com o objetivo da 
diminuição do número de acidentes. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Desenvolvimento de campanhas educativas para a divulgação 
dos direitos das pessoas com deficiência; 

 Investimentos em acessibilidade para facilitar o acesso aos 
serviços públicos; 

 Incentivar programas voltados ao primeiro emprego; 

 Atendimento humanizado destinado as mulheres, crianças e 
idosos vítimas de violência; 

 Ampliação e efetivação do atendimento às pessoas com 
autismo, síndrome de Down e doenças raras; 

 Promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, 
origem, religião ou condição econômica ou outra; 

 

ESPORTE E LAZER 

 

 Promoção da economia local com a realização de eventos 
esportivos; 

 Promoção de programas de esportes para idosos, garantindo a 
acessibilidade nos equipamentos esportivos direcionados a 
esse público; 

 Investimentos nas instalações esportivas já existentes; 

 Programa de Incentivo aos atletas e paratletas; 

 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO 

 

 Construção de casas populares com a integração dos demais 
serviços essenciais e de necessidades básicas; 

 Parceria com Estado e União e iniciativa privada, para garantir 
a construção de moradias e obras de saneamento de 
qualidade; 
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 Transparência no sistema de informações da EHMA; 

 Maior fiscalização nas moradias entregues; 

 Recomposição do IPTU com a revisão e atualização correta 
dos cadastros desatualizados, eliminando cobranças 
excessivas ou incorretas. 

 Modificação da taxa de esgoto, de forma a desonerar o 
contribuinte; 

 Transparência na arrecadação e na aplicação dos recursos da 
COSIP (contribuição para o custeio da iluminação pública); 

 Apoio a inovação tecnológica. 

 Compromisso com a certificação ISO (International 
Organization for Standardization - Organização Internacional 
de Normalização), para garantir uma atuação de excelência na 
qualidade da prestação de serviços, bem como nas condições 
de trabalho dos servidores, nos órgãos públicos ligados a 
Prefeitura de Campo Grande/MS; 

 Redução de burocracia Municipal. 
 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 Priorização na aquisição de materiais sustentáveis; 

 Promoção da educação ambiental; 

 Fiscalização do uso do solo, visando coibir obras que 
promovam o assoreamento e a poluição em geral; 

 Investimentos no CCZ; 

 Investimentos na castração de gatos e cães; 

 Campanha educativa contra maus tratos aos animais e 
campanha educativa para adoção responsável; 

 Integração da gestão urbana e ambiental, com o intuito de 
fortalecer a preservação ambiental e estimular a 
sustentabilidade. 

 

CULTURA 

 

 Investimentos e incentivos para as exposições artísticas, 
centros culturais, teatros e orquestra municipal de Campo 
Grande; 

 Oferecer oportunidade de formação e capacitação para 
profissionais da música; 
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 Elaborar calendário anual de eventos; 

 Organização de festivais e competições artísticas; 

 Valorização e incentivo do Cinema; 

 Valorização das diversas culturas, demonstrando o respeito e 
importância dessa singularidade para as demais gerações. 

 

ECONOMIA 

 

 Incentivar a economia de base industrial diversificada; 

 Orientação e qualificação profissional para atender uma 
economia diversificada. 

 Incentivar a economia dos bairros, para a geração 
oportunidade, emprego e renda. 

 Oferecer apoio aos pequenos e médios produtores rurais, que 
formam o cinturão verde da cidade para modernizar a produção 
e desenvolver pequenas agroindústrias. 

 Incentivar a produção dos pequenos e médios produtores para 
que participem do abastecimento de alimentos para Campo 
Grande. 

 

TURISMO 

 

 Transformar Campo Grande em um centro da atividade 
turística estadual; 

 Implantar infraestrutura turística necessária para promover o 
turismo no município; 

 Realização de obras que tornem a região comercial mais 
atraente e segura, com a melhoria da acessibilidade e plantio 
de árvores; 

 Incentivar a implantação de roteiros de turismo rural no 
município; 

 Apoiar a atração de eventos para incentivar o turismo de 
negócios na cidade; 

 Consolidar o turismo de negócios e eventos programados na 
capital; 

 Incentivar o consumo de alimentos típicos da nossa cidade; 

 Resgatar a identidade de Campo Grande. 

 



11 
 

MOBILIDADE URBANA 

 

 Elaboração de um plano diretor com o envolvimento de todos 
os setores interessados; 

 Investimentos na pavimentação asfáltica de Campo Grande; 

 Implantação de acessibilidade; 

 Incentivos para os aplicativos de mobilidade urbana; 

 Benefícios destinados ao moto entregador 

 Melhoria e investimentos no transporte público;  

 Implantação de ciclovias na nossa cidade; 

 Apoiar obras de eletrificação rural e de manutenção da 
qualidade dos serviços prestados pela concessionária de 
energia elétrica; 

 Padronização dos pontos de ônibus, visando maior 
acessibilidade, conforto e dignidade para os usuários do 
transporte público; 

 Fiscalizar o asfalto danificado pelas concessionárias de 
serviços públicos, para a execução de serviços de reparação 
com qualidade e segurança. 


