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PLANO DE MANDATO

 Ao definir as propostas do meu Plano de Mandato como candidata a Deputada Estadual de 
Minas Gerais pelo NOVO, a principal preocupação foi propor medidas que eu tenha autonomia para 
realizar e possa garantir aos eleitores que serão executadas durante o meu mandato, sem a 
necessidade de apoio dos demais parlamentares da Assembléia Legislativa. Desta forma, fica claro que 
eu preciso somente do apoio dos eleitores para que eu tenha a oportunidade de implementá-las em 
Minas.
 Todo gabinete parlamentar, responsável e comprometido com a população mineira, deve 
desempenhar, pelo menos, as seguintes atribuições de rotina: análise de projetos de lei do Executivo, 
elaboração de pareceres para Comissões Parlamentares, condução de Audiências Públicas, 
participação em visitas técnicas. Asseguro o desempenho destas funções e destaco alguns focos de 
atuação como propostas. Como “quem prioriza tudo, não prioriza nada”, apresento apenas 5 propostas 
por entender a complexidade e extensão de cada uma delas na prática.

PROPOSTAS
1. Reduzir custos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais:

Gabinete mínimo e recusa a mordomias

 Seguirei o exemplo dos parlamentares já eleitos pelo NOVO nas últimas eleições municipais. Meu 
gabinete terá a quantidade mínima de assessores necessária para realizar um trabalho de qualidade 
para a população mineira e recusarei mordomias como auxílio-paletó, carros oficiais, motoristas e 
verbas de correio. Estimo que meus eleitores poderão se orgulhar de uma economia de cerca de R$ 5 
milhões durante todo o mandato. Provavelmente, não terei poder para obrigar os demais Deputados 
Estaduais a recusarem tais privilégios previstos em lei, mas pretendo agir pelo exemplo no meu próprio 
gabinete onde terei autonomia.
 A conta não é absurda. O Vereador Mateus Simões do NOVO economizou, efetivamente, mais 
de R$ 1 milhão no seu primeiro ano de mandato, o que corresponde a cerca de 60% das verbas de 
gabinete do período. Considerando-se que a verba mensal de um Deputado Estadual e seu gabinete é 
cerca de R$ 200 mil, se adotarmos uma perspectiva conservadora de economia da ordem de 50%, ao 
final de 1 ano, teremos economizado R$1,2 milhão e, ao final do meu mandato, teremos economizado 
um valor em torno de R$ 5 milhões.
 Se cada um dos 77 Deputados Estaduais fizesse o mesmo, a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, economizaria  cerca de R$385 milhões deste dinheiro que é público, isto é, recurso proveniente 
dos tributos que todos nós pagamos e poderia ser direcionado à alguma demanda de educação, saúde 
ou segurança para os mineiros.

2. Aumentar a eficiência da gestão pública no Legislativo Estadual
Melhoria de processos e gerenciamento de projetos

 Eficiência é fazer mais com menos, gerar mais resultados para os mineiros gastando menos 
recursos públicos e, portanto, menos dinheiro dos nossos tributos. Pela minha experiência no setor 
público, percebo que não faltam espaços para melhorias na gestão. Temos uma carga tributária 
elevadíssima e serviços públicos essenciais de baixa qualidade, resultante do roubo e corrupção mas, 
principalmente, devido à ineficiência da gestão pública tomada por políticos que não possuem a 
competência técnica necessária para desempenhar uma gestão focada em resultados, uma gestão 
profissional.
 Empregarei os conhecimentos de melhoria de processos e gerenciamento de projetos obtidos 
durante minha experiência profissional na iniciativa privada para aumentar a eficiência dos trabalhos 
executados pela equipe do gabinete. As atividades serão guiadas pela lógica do PDCA 
(Plan-Do-Check-Action). Os processos de rotina existentes serão mapeados para identificar 
quick-wins, gargalos, disfunções e redesenhados para corrigir as distorções. As inovações 
caracterizadas como projetos serão conduzidas conforme orientações do guia PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge). Além disso, o emprego de ferramentas da tecnologia como, por 
exemplo, a ciência de dados e o aprendizado de máquina, são fundamentais para garantir maior 
eficiência.
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3. Priorizar os direitos das crianças
Educação básica de qualidade, serviços de saúde satisfatórios e prevenção à violência

 Priorizar os direitos das crianças está intimamente ligado à necessidade do poder público 
oferecer igualdade de oportunidades para os indivíduos. Em uma sociedade meritocrática, em que 
aqueles que apresentam melhor desempenho devido a seus próprios esforços devem ser 
recompensados adequadamente por isso, nunca haverá igualdade social plena. E nem seria justo que 
houvesse, já que os esforços e trabalho realizado são diferentes. No entanto, é fundamental que as 
pessoas saiam do mesmo ponto de partida em termos de condições educacionais, de saúde e de 
segurança, para então poderem competir dando o melhor de si de maneira justa. Portanto, se existe 
algum direito que deva ser preservado e priorizado é o direito das crianças, dos nossos mineirinhos.
 Prover educação básica de qualidade, bons serviços de saúde para gestantes e primeira infância e 
programas de prevenção à violência para afastar crianças do crime são ações que estão no campo de 
atribuições do Poder Executivo. No entanto, o Legislativo Estadual pode e deve fiscalizar tais políticas 
públicas, avaliando orçamentos, cronogramas, gastos e metas dos programas e ações de governo voltados 
para os direitos das crianças. Meu compromisso é acompanhar de perto a execução física e financeira desses 
programas, cobrando eficiência na aplicação de recursos e resultados efetivos para a população mineira.

4. Desburocratizar a vida dos cidadãos e o ambiente de negócios
Já temos leis demais que “não pegaram”

 Acredito que na grande maioria das vezes em que o poder público cria novas leis para a 
sociedade, este acaba atrapalhando mais do que melhorando a vida das pessoas. Como liberal, meu 
mandato não será focado na criação de novas leis e sim na fiscalização das políticas públicas estaduais. 
Somente na capital do estado, Belo Horizonte, temos cerca de 10 mil leis atualmente. A 
regulamentação excessiva da vida das pessoas e do ambiente de negócios não gera resultados efetivos, 
já que a população nem consegue saber as normas que deve seguir e a própria fiscalização do 
cumprimento das leis pelo poder público torna-se cara e, muitas vezes, inviável.
 Além disso, o verdadeiro desenvolvimento econômico capaz de gerar empregos, aumentar nível 
de renda e melhorar a vida da população mineira somente pode ser alcançado através do 
empreendedorismo. São as novas empresas, a inovação e a tecnologia que são catalizadoras do 
crescimento econômico, sendo preciso criar um ambiente favorável à implantação e manutenção dos 
negócios em Minas Gerais. Portanto, desburocratizar o ambiente de negócios é fundamental e urgente 
não apenas para os empreendedores, mas principalmente para a população mineira trabalhadora que 
merece mais empregos e melhores salários. É necessário simplificar processos de licenciamento; reduzir 
a regulamentação excessiva; modernizar sistemas de atendimento; etc.
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5. Fiscalizar as contas públicas do Executivo e Legislativo Estaduais
Monitorar os gastos realizados e o alcance de metas

 Acredito que o papel de fiscal de um Deputado Estadual pode ser considerado mais relevante do 
que sua atribuição de legislador, isto é, de criar leis. Em geral, essa função não é realizada amplamente 
pelos parlamentares por conveniência para não importunar os agente públicos do Executivo e/ou seus 
pares no Legislativo ou por incompetência em trabalhar com planilhas e dados quantitativos. No entanto, 
ao não fiscalizar as políticas públicas, o Poder Legislativo permite que o nosso dinheiro seja gasto de 
qualquer maneira, inclusive podendo levar ao aumento de tributos a serem pagos pelos mineiros.
 O foco do meu mandato será a fiscalização das contas públicas estaduais, obtendo dados das 
diversas planilhas disponíveis no portal da transparência do governo, traduzindo seus códigos de forma 
clara para a população e criando painéis de controle dos programas em que seja possível acompanhar 
a execução do cronograma físico e financeiro das políticas públicas. Os resultados serão associados a 
faróis de desempenho, sendo fácil para todo cidadão verificar que tipo de resultado determinada ação 
governamental tem gerado para as pessoas: satisfatórios (farol verde), próximos do esperado (farol 
amarelo) ou insatisfatórios (farol vermelho). Enfim, o objetivo é avaliar e divulgar o desempenho das 
políticas públicas estaduais para assim cobrar serviços públicos de qualidade para os mineiros: 
educação, saúde e segurança.
 Se você concorda comigo e quer ver essas propostas implementadas, de fato, em Minas Gerais, 
me dê seu voto de confiança. Para Deputada Estadual, vote Laura Serrano  30700.


