


Prezado
Este relatório é um resumo do meu primeiro ano como Deputada 

Estadual em Minas Gerais pelo Partido NOVO. E mesmo que não 

seja possível explicitar nele, em detalhes, tudo o que foi 

vivenciado e executado, com as informações aqui registradas, 

certamente você terá condições de perceber os cenários e nos dar 

feedback de sua percepção. 

O mandato é para Minas e para os mineiros e, dessa forma, a sua 

participação e retorno são imprescindíveis para que possamos, a 

cada dia, empreender a mudança que todos nós precisamos e 

queremos ver em nosso estado.

Esse foi um primeiro ano muito importante e gratificante para mim. Consegui colocar em prática 

diversas ações vinculadas aos meus compromissos de mandato. Sei que muita coisa ainda precisa ser 

feita, mas estou com o coração feliz com os grandes passos que foram dados.

Apesar dos vários desafios enfrentados na vida parlamentar, consegui agir na direção certa para 

contribuir, de alguma forma, para mudar o cenário de descaso em nosso país. Afinal, decidi me 

candidatar porque queria sair da indignação e partir para a ação. Trabalhar para melhorar a vida das 

pessoas. E permaneço firme nesse propósito. Que venha o segundo ano.

Um grande abraço,

Laura Serrano

  leitor,

Um pouquinho sobre mim…
Sou mestre em economia pela Concordia University (Canadá), pós-graduada em 
Controladoria e Finanças e economista pela UFMG com parte dos estudos na Université de 
Liège (Bélgica). Fui coronel-aluna do Colégio Militar de Belo Horizonte e comandante do 
batalhão escolar. Sou membro da Golden Key International Honour Society (Sociedade 
Internacional de Pós-graduados de Alto Desempenho). Servidora pública, já trabalhei na 
iniciativa privada e tenho experiência em gerenciamento de projetos, melhoria de processos, 
fiscalização de contas públicas, cálculo tarifário e processo legislativo. Esposa e mãe de dois 
filhos pequenos, atualmente estou Deputada Estadual de 1º mandato em Minas Gerais pelo 
Partido Novo e muito satisfeita em poder contribuir com o nosso Estado. 
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Os primeiros dias...
Minha atuação como Deputada Estadual está planejada e estruturada nos Compromissos de Mandato 
assumidos na campanha, quais sejam:

Cortar privilégios e mordomias.

Aumentar a eficiência da gestão pública.

Priorizar o direito das crianças.

Fiscalizar as contas públicas.

Desburocratizar o ambiente de negócios e a vida das pessoas.

Já logo no início do ano, esses compromissos direcionaram a definição da Ideologia e o Mapa Estratégico 
de atuação do gabinete.   

Ideologia

Missão
Produzir resultados efetivos para os mineiros: melhorar a vida das pessoas, fazendo mais com menos.

Visão
Ser o gabinete mais eficiente da 19ª legislatura da ALMG, mantendo o compromisso com a excelência 
dos resultados por meio de esforços contínuos e postura íntegra em todos os momentos.

Valores
Liberdade
Responsabilidade
Transparência
Meritocracia
Austeridade

Mapa Estratégico

É o desdobramento dos compromissos de mandato em:
1 – Metas de Mandato;
2 – Metas de Equipe;
3 – Submetas de Equipe; 
4 – Ações

Dessa maneira, com uma equipe comprometida com 
metas e avaliada com indicadores de desempenho, 
você, pagador de impostos, pode ter a certeza de que 
os salários que são pagos com recurso público estão 
gerando resultados para a sociedade!



Plano de Gestão
Foi a primeira grande entrega do Compromisso de Mandato “Aumentar a eficiência da gestão pública.”

Meu entendimento é de que gestão é imprescindível para qualquer ambiente. Somente assim se tem 
conhecimento e controle sobre as ações, o que permite tomadas de decisões mais assertivas e 
acompanhamento e avanço nos desempenhos.

Pensamento sistêmico, análise de diferentes variáveis, critérios de priorização e compreensão da perspectiva 
da população são exemplos de ações realizadas no nosso gabinete, e por isso, elas precisam ser suportadas 
e apoiadas por ferramentas que possibilitem a sua melhor execução.

Em 2019, essas metodologias e ferramentas nos possibilitaram ter maior visibilidade e entendimento dos 
nossos processos, o que aumentou a produtividade e facilitou o acesso a informações úteis, respostas mais 
ágeis à população, definições claras e controle de custos e de qualidade dos nossos entregáveis.

de Gabinete Parlamentar

O Plano contém o planejamento estratégico do mandato. Nele estão definidos 
ideologia, metas, mapa estratégico, ferramentas e metodologias que regem o 
funcionamento do gabinete e guiam as ações do mandato. As ferramentas suportam o 
ciclo PDCA e atendem às categorias estratégica, de execução e de monitoramento.

É um instrumento que pode ser utilizado por demais  
gabinetes parlamentares, com as devidas adaptações. 

Conheça todo o conteúdo do Plano de Gestão em: 
bit.ly/PlanodeGestaoLaura

Boa prática já compartilhada 

com a Bancada Federal do

http://www.lauraserrano.com.br/plano_de_gestao
http://bit.ly/PlanodeGestaoLaura


Atuação Legislativa 
Além das dedicações legislativas inerentes à um deputado estadual, sou membro de 4 Comissões na ALMG:

Efetiva
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  
Comissão de Desenvolvimento Econômico

Suplente
Comissão de Constituição e Justiça
Comissão de Minas e Energia

Também participei de 6 comissões especiais de PEC, sendo Vice-Presidente de 1 delas!

Como ficaram os números neste 1º ano? 

Fiscalizar
Legislar

828 Votações

58 Requerimentos e 
Relatorias em Comissões 

9 Emendas e 
Destaques

6 Proposições Atenção!!! O foco do meu mandato é apresentar 
apenas projetos que são realmente necessários. 

O estoque de normas do estado precisa mesmo é 
ser enxugado!!!

No gabinete, analisamos 
todas as proposições 

previamente às votações!!!

 No 1º semestre na FFO:
- Melhor desempenho entre os parlamentares
- Relatoria de 100% dos projetos em que foi designada relatora
- 0% de pendências com a comissão

4 aprovadas, sendo uma 
delas a Emenda 26 à LDO: 
Universalização do Saneamento 

Básico



Do que tratam
as minhas proposições?

PLC 30/2019
Altera a Lei Complementar nº 37, 

de 18 de janeiro de 1995, para 
regulamentar os Estudos de 

Viabilidade Municipal.

Limitar a criação de municípios que não sejam viáveis sob 
os aspectos econômico-financeiro, político-administrativo, 
socioambiental e urbano.

Identificação Ementa Por que?

Aumentar a 
eficiência da 

gestão pública

Desburocratizar 
o ambiente de 

negócios e a vida 
das pessoas

Priorizar os 
direitos das 

crianças

PLC 15/2019
Altera a Lei Complementar n° 78, 

de 09 de Julho de 2004, que dispõe 
sobre a elaboração, a alteração e a 

consolidação das leis do Estado.

Reduzir a burocracia do processo de sistematização de leis 
estaduais para promover maior inteligibilidade das normas 
que incidem sobre o cidadão mineiro. A Lei Complementar 
atual dificulta essa simplificação do ordenamento jurídico 
estadual.

PL 730/2019 Revoga as leis que menciona.

Reduzir o estoque de normas por meio da revogação de 
392 leis. Todas essas leis possuem um objeto que, com o 
passar do tempo, se exauriu e, portanto, perderam seus 
efeitos práticos. A revogação explícita de leis com objeto 
temporário esgotado contribui para melhor inteligibilidade 
do ordenamento jurídico e é útil para o destinatário das 
normas – o cidadão – saber com maior facilidade a quantas 
e quais leis está sujeito.

PL 710/2019 Institui o Calendário Oficial de datas 
comemorativas do Estado.

Reduzir o estoque de normas por meio de sistematização 
de datas comemorativas em um único instrumento, já que 
essas datas no Estado estão estabelecidas em leis 
esparsas. Esse modelo dificulta a compreensão do cidadão 
e dos próprios agentes públicos.

PL 1019/2019

Institui a política de prevenção e 
mitigação dos efeitos de desastres 
naturais, acidentes e atos violentos 
nos estabelecimentos de educação 

básica no Estado.

Criar um instrumento de prevenção, gerenciamento de 
riscos e minimização de danos em tragédias como os 
massacres em Suzano e Realengo e o incêndio no 
estacionamento da escola municipal em Osasco. Esse 
projeto é complementado por outras ações no gabinete, tais 
como aquelas do Plano de Ação da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
acompanhamentos junto ao Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais.

PL 1364/2019 Institui o Selo Empresa Amiga da 
Primeira Infância no Estado de 

Minas Gerais.

Fomentar – sem criar obrigações – as empresas a 
adotarem estratégias que beneficiem as crianças, tais como 
a existência de berçários, brinquedotecas, espaços de 
amamentação dentro da fábrica. Investimentos na primeira 
infância têm alta prioridade para as intervenções de 
políticas, serviços e programas de desenvolvimento social.



Respeito ao “dinheiro público”

Além das ações listadas acima, é importante destacar que ao assumir o mandato em Fevereiro de 2019, 
recusei o “auxílio-moradia”, que àquela data, ainda era um benefício de que eu dispunha. 

Também, para as demais verbas voltadas para custeio e estruturação do gabinete (tais como as verbas 
indenizatórias e as verbas de cotas de serviços), economizamos ao máximo. E isso não significa redução de 

resultados. Como meu próprio mote de campanha dizia, é possível “fazer mais com menos”!

A chave do sucesso é aumento de produtividade por meio de boa gestão. 

Recusa à ajuda de custo
(auxílio paletó)

Deslocamento por aplicativo Não possuo gabinete externo

Penso como Margaret Tatcher: “não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, 
dinheiro que sai das mesas das famílias”. Portanto, exercer um cargo público é trabalhar com esse recurso 
que pertence à todo cidadão. 

Justamente por isso, um dos meus compromissos de mandato é Cortar privilégios e mordomias. 

Minha promessa de campanha era economizar R$ 5 milhões durante os 4 anos de trabalho, o que determinou 
minha meta de R$ 1,2 milhão de economia por ano. Mas, depois que assumimos o mandato, tivemos 
acesso à outras informações e valores disponíveis para um gabinete parlamentar e agora temos a perspectiva 
de uma economia bem mais robusta. O meu Painel de Economia de primeiro ano ficou assim: 

Como? 

Cumprimos a meta do 

1º ano no sexto mês 
de mandato!! 

Mais de R$ 2,5 milhões 
de reais economizados

PAINEL DE ECONOMIA



Por dentro do montante
Como fica a quebra dos mais de dois milhões e meio de economia 

do primeiro ano? 

O que representa cada uma das 
verbas?

Estrutura de gabinete: são os recursos 
relacionados à equipe do gabinete, tais como 
salários, encargos, auxílios e diárias de viagem. 

Verba indenizatória: são recursos 
indenizados para despesas realizadas em razão 
de  atividades inerentes ao mandato 
parlamentar. O seu limite é de R$27.000,00 
mensais e cobrem, por exemplo, locação de 
imóveis no caso de escritório de representação 
político-parlamentar situado fora da ALMG, 
combustível e manutenção de veículos, serviços 
técnicos de consultoria e assessoria, passagens, 
hospedagem e alimentação, assinatura de 
publicações, periódicos e clippings e promoção e 
participação em eventos. 

Cotas de serviços: são recursos 
destinados à serviços de telefonia, postagens, 
cartões, impressões e materiais de consumo. O 
seu limite é de R$10.090,00 mensais. 

Tipos de verbas Disponível* Realizado Verba economizada % DE ECONOMIA

Estrutura de gabinete R$ 3.639.816,51 R$ 1.447.331,50 R$ 2.192.485,02 60,24%
Verba indenizatória R$ 324.000,00 R$ 59.961,90 R$ 264.038,10 81,49%
Cotas de serviços R$ 121.080,00 R$ 2.392,67 R$ 118.687,33 98,02%

Totais R$ 4.084.896,51 R$ 1.509.686,07 R$ 2.575.210,45 63,04%

* Alguns valores são obtidos por conversões de cotas



A Corrida do Saber
Esse é o xodó do meu mandato. É um projeto inovador que prevê a destinação de recursos de emendas 
parlamentares individuais para a educação básica com decisões totalmente respaldadas por critérios técnicos. 
Está alinhado a dois de meus compromissos de mandato: priorizar o direito das crianças e aumentar a 
eficiência da gestão pública, além de ser uma forma de fomentar e promover a melhoria no 
desempenho da aprendizagem dos alunos mineiros. 

Em 2019 lancei sua primeira edição como piloto. 
Puderam se inscrever escolas públicas estaduais e 
municipais participantes do PROEB 5º ano 
vinculadas às Superintendências Regionais de 
Educação (SREs) Metropolitana A, Metropolitana B 
ou Metropolitana C ou às Secretarias Municipais de 
Educação (SMEDs) das cidades incluídas nessas 
SREs. 

Enviamos informações e orientações de participação  
para 39 municípios mineiros, além de 
realizar Reunião Aberta na ALMG para 
esclarecimentos e manter canal aberto de 
comunicação em meu gabinete para os interessados.

O índice de desempenho utilizado considera em sua fórmula de cálculo os resultados obtidos pelas escolas no 
PROEB. São consideradas as notas de Português e Matemática do quinto ano do Ensino Fundamental. As 
escolas a serem contempladas poderão receber recursos para realização de obras e reformas ou investimento 
via recebimento, por exemplo, de mobiliário e equipamentos. 

Como funciona? 

As escolas podem ser contempladas em duas modalidades: uma correspondente àquela com melhor índice 
de desempenho e outra correspondente àquelas com melhores evoluções entre edições da avaliação. 

Dessa forma, será possível criar um ambiente de competição saudável entre as escolas e o ganho será 
a melhoria da aprendizagem como um todo!!!

132 Escolas inscritas pertencentes à 21 municípios:                   Participação por SRE:                                           

  

 

Um pouquinho sobre 
o projeto

Reunião aberta realizada na ALMG sobre a Corrida do Saber. 
Novembro, 2019.

Escolas Estaduais
Escolas Municipais
Tiradentes 39

6

87

Superintendência A Superintendência B Superintendência C

47 47

38



Educação de qualidade
Com a Corrida do Saber será possível oferecer bonificação por desempenho como forma de elevar e 
fomentar a melhoria da qualidade do ensino no Estado e também de otimizar a aplicação dos 
recursos, fazendo mais com menos. Afinal, acredito que o bom aproveitamento das crianças nessa fase seja 
decisivo para o desenvolvimento e aprimoramento de competências para que elas exerçam protagonismo em 
suas vidas e estejam, consequentemente, mais bem preparadas para enfrentar os desafios do mundo atual e 
transformar nossa sociedade para melhor.  

O resultado final das escolas contempladas no Projeto é previsto para o mês de Fevereiro de 2020! 
Acompanhe!!!

Visita à Escola Estadual Princesa Isabel. Belo Horizonte. 
Novembro, 2019.

Muitas outras ações para a educação foram foco de atuação do 
meu gabinete. Por isso, para melhor entender a realidade, realizei 
visitas a várias escolas e pude conversar com professores, 
gestores, equipes de apoio, famílias e, é claro, com os 
estudantes.

Dentre os acompanhamentos, destaco o que realizamos de perto 
sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. 
Fiquei extremamente feliz quando a Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais decidiu pela adesão e pela indicação 
das Escolas Estaduais Princesa Isabel (Belo Horizonte) e Dos 
Palmares (Ibirité). Além dessas duas escolas, o programa permitiu 
que uma indicação fosse realizada pelas prefeituras, o que 
culminou na participação da Escola Estadual Embaixador Martim 
Francisco (Barbacena).

Os direitos das crianças
e a melhoria contínua

No final de 2019, participei do processo seletivo da Harvard University realizado pelo NCPI 
(Núcleo Ciência Pela Infância) para o Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da 
Primeira Infância e fui aprovada!!! Esse aprimoramento é parte da minha incessante busca por 

proposições de políticas públicas com resultados mais assertivos para o 
desenvolvimento da primeira infância.  

Center on the Developing Child 



Desburocratizando Minas
Ao meu ver, o liberalismo econômico é o maior propulsor do desenvolvimento social, pois 
permite que as pessoas se desenvolvam, gerem renda e tenham emprego. 

Precisamos eliminar burocracias que impedem que 
Minas avance em empreendedorismo e na oferta de 
empregos aos cidadãos. Portanto, é necessário que 
seja realizada uma revisão legislativa do 
arcabouço de normas do Estado.

Dois de meus projetos protocolizados revogam 
juntos mais de 500 leis do estoque de normas 
de Minas Gerais, como um esforço de 
racionalizar a organização. 

Os avanços em 2020 estão planejados para a 
análise de legislações de mérito, as quais estão 
relacionadas aos conteúdos temáticos das 
leis. 

A desburocratização é um dos meus 
compromissos de mandato e por isso, sou 
idealizadora do Canal de 
Desburocratização e Coordenadora do 
Núcleo de Revisão Normativa da Frente 
Parlamentar pela Desburocratização na 
ALMG. 

O canal colhe indicações da sociedade civil de situações 
e normas que atrapalham seus projetos empresariais, 
profissionais ou de vida.

Reunião de apresentação da Frente ao 
Governador Romeu Zema. Outubro, 2019.

Acesse e contribua:
www.lauraserrano.com.br/desburocratizacao

http://lauraserrano.com.br/desburocratizacao


Fiscalização
Não é porque sou do partido do Governador que deixei de realizar a importante função de FISCALIZAR do 
legislador estadual. Esse é um dos meus compromissos de mandato e durante o primeiro ano foi possível 
estruturar o Projeto de Fiscalização e já atuar em verificações juntamente ao poder executivo.

O projeto 

O foco é fiscalizar as contas públicas e verificar o cumprimento, 
pelo Poder Executivo, das ações definidas no Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) e desdobradas anualmente na 
Lei Orçamentária Anual (LOA). Minas Gerais ainda tem uma 
peculiaridade que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI), instrumento que possui diretrizes 
estratégicas para um período de 10 anos. Em termos de 
planejamento, o PPAG é o nível estratégico, a LDO é o nível 
tático e a LOA é o nível operacional.

O foco principal do projeto é manter um ciclo de melhoria 
contínua, monitorando, principalmente, as ações relacionadas 
aos compromissos de mandato.

Caso sejam identificados atrasos ou descumprimentos de 
metas físicas ou financeiras, solicitamos reuniões com as 
secretarias responsáveis para entendermos o status dos 
indicadores e, se for o caso, entender quais são os planos de 
ações corretivas e de ajuste. 

Em 2019, diferentes ações do projeto 
foram realizadas! Um exemplo foi a 
identificação de 4 inconsistências no 
Projeto de Lei PPAG enviado pelo 
executivo à ALMG. Nosso gabinete então 
repassou essas verificações à equipe da 
SEPLAG*, a qual prontamente as 
reconheceu e realizou as devidas 
alterações. 

Reunião de acompanhamento e verificação de status 
de indicadores de projetos da Subsecretaria de 
Prevenção à Criminalidade. Outubro, 2019.

Definir ações/programas relacionados 
aos compromissos de mandato para 

fiscalização. 

Analisar os indicadores quanto ao 
cumprimento de metas físicas e 

financeiras.

Acionar a unidade administrativa 
responsável pela ação/programa para 

maiores informações/esclarecimentos.

Analisar informações prestadas E 
registrAR em relatório por 

ação/programa.

Solicitar esclarecimentos adicionais | 
realizar vistoria in loco | solicitar 

requerimento via almg.

Publicar informações para  a população.

Ac
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*Secretaria de Planejamento e Gestão



Frentes Parlamentares
As Frentes Parlamentares são associações de parlamentares de partidos distintos que se unem para debater 
temas específicos.

Aqui na ALMG, sou uma dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FPDDCA) e membro de outras 5: Desburocratização; Renova Minas; Escola 
Cívico-Militar; Juntos contra a Pedofilia e Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia.

A FPDDCA

É uma frente suprapartidária composta por 72 mandatários 
signatários.

Elaboramos um robusto Plano de Ações dividido por Eixos, 
Temáticas, Metas e Ações, das quais destaco a realização de 
Audiências Públicas com os mais diversos atores para promoção de 
ampla discussão acerca de temas relevantes relacionados às 
crianças e aos adolescentes.

Ao meu ver, os direitos dos cidadãos devem ser garantidos e as responsabilidades exigidas, mas se há algum 
direito que precisa ser priorizado e preservado, é o das crianças. Estar atento e cuidar das crianças e dos 
adolescentes é buscar pela igualdade de oportunidades numa visão de longo prazo. 

Assim como constatou James Heckman (Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2000), investir 
na primeira infância influencia diretamente nos resultados sociais e econômicos dos 

indivíduos e da sociedade como um todo. 

Audiência de
Lançamento da Frente 
Parlamentar. Julho, 2019.

Audiência para debater sobre a 
alimentação na rede pública e 
privada de ensino. Agosto, 2019. 



A ALMG
A Assembleia possui a sua rotina regular de funcionamento, a qual também é acrescida de agendas 
extraordinárias que são marcadas de acordo com as pautas e demandas que estão em discussão no 
momento. 

De maneira geral, as minhas agendas fixas em 2019 foram:  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta SÁBADO DOMINGO

Manhã Comissão 
FFO

Tarde

Sessão 
Plenária

Comissão 
CDE

Sessão 
Plenária

Sessão 
Plenária

Essa dinâmica de agendas fixas pré-determinadas permite uma melhor organização das demais demandas 
que precisam ser realizadas. Cumpri, durante o ano, os seguintes diferentes agendamentos:

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta SÁBADO DOMINGO

Manhã Comissão 
FFO

Tarde

Sessão 
Plenária

Comissão 
CDE

Sessão 
Plenária

Sessão 
Plenária

Viagens de 
Prestação de Contas

Alinhamentos com 
equipe

Sessões 
extraordinárias 

Atendimento aos cidadãos 
e entidades Eventos

Visitas 
técnicas

Audiências 
públicas

Reuniões com o 
Poder Executivo

Reuniões 
abertas

De todos eles, internalizamos as demandas, demos prosseguimentos e 
registramos as lições aprendidas!!!  

Comissão FFO = Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão CDE = Comissão de Desenvolvimento Econômico



Por Minas e pelos mineiros

Visita a escolas estaduais em Uberaba. Junho, 2019. Visita à Teófilo Otoni e região para agendas diversas 
juntamente ao Governador Romeu Zema. Setembro, 2019.

Visita ao Sul de Minas para 
prestação de contas. Março, 2019.

Belo Horizonte

Montes Claros

Teófilo OtoniDiamantina

Ipatinga

Juiz de Fora

Varginha

Campanha Cambuquira

Três Corações
Elói Mendes

Sete Lagoas

Co
nt

ag
em

Capim Branco

Pedro Leopoldo Lagoa Santa

Ita
úna

Divinópolis

Durante o ano de 2019, realizei prestações de contas em diferentes localidades em Minas. Assim, pude 
apresentar os resultados e as ações que estavam sendo empreendidas pelo mandato ao mesmo tempo que 
podia compreender as demandas in loco, escutando quem mais entende de cada local: o cidadão.

Ao todo, eu e minha equipe estivemos em 

22 municípios mineiros. 

Aproximadamente 12 mil quilômetros percorridos.

Patos de Minas

Patrocínio

Uberlândia

Uberaba



Processos internos 

Por telefonePresencialmente por email pelas redes sociais

Para a facilitar a gestão das demandas que 
foram recebidas durante as visitas e também 
daquelas que foram encaminhadas ao gabinete, 

lançamos o canal Fale Conosco. 

Ele é um formulário muito simples onde o 
cidadão pode registrar sua solicitação. Esse 
cadastramento inicia um processo interno no 
gabinete para que as verificações   sejam feitas 
e os devidos retornos realizados. 

Além deste canal, os cidadãos também são atendidos: 

Atenção!!! Apenas demandas para o 
bem coletivo. Não atendemos 

solicitações de interesses próprios.

NOTA!! Assim como esse exemplo acima, o meu gabinete possui o cuidado de 
mapear e desenhar nossos processos para que possamos revisitá-los e melhorá-los. 

O foco é na melhoria contínua!!!



Execuções de rotina
Provavelmente você, leitor, já sabe que ter um gabinete enxuto não impediu que realizássemos grandes 
entregas à população. Minha equipe é extremamente dedicada e competente. Todos os assessores passaram 

por processo seletivo, exatamente por entender que produtividade e eficiência são diretamente influenciadas 
pelas competências e habilidades que cada um possui. 

Durante a ano de 2019: 

   

2.016 tarefas técnico-legislativas concluídas, 
que representam, dentre outras, análises de proposições e pareceres 
e elaboração de relatórios técnicos sobre temas diversos. 

261 reuniões realizadas, 
com cidadãos, entidades, autoridades e governo para entendimento de demandas e cenários.  

06 Reuniões Abertas de Mandato convocadas
com ampla participação da população na discussão de temas de relevância para nosso Estado. 

Além de um momento inicial de prestação de contas, os temas tratados durante os encontros foram: 
Estratégias para melhoria da Educação; Competências das Esferas da Federação e dos poderes do 
Estado; Universalização do Saneamento Básico; Destinação de Emendas Parlamentares Individuais 
com critérios técnicos (Corrida do Saber) e Empreendedorismo em Minas Gerais (Setor da Moda).

642 solicitações via Fale Conosco respondidas, 
e portanto, no mínimo 3 pessoas foram atendidas por dia de trabalho  apenas por esse 

canal de comunicação. 

4ª Reunião Aberta de mandato. Tema: Universalização do 
Saneamento Básico.

3ª Reunião Aberta de mandato. Tema: Competências das 
Esferas da Federação e dos Poderes do Estado.

6ª Reunião Aberta de mandato. Tema: 
Empreendedorismo em Minas Gerais 
(Setor da Moda).



Execuções de rotina
Eventos

Enquanto Parlamentar, estar presente é muito importante para que eu possa acompanhar as diferentes 
iniciativas e ampliar o leque de informações e possibilidades acerca do que pode ser realizado no âmbito 

do legislativo estadual. 

Por isso, em 2019 cumpri agenda extensa de eventos dentro e fora da ALMG. 
Abaixo alguns exemplos: 

Lançamento do Programa Minas Livre para Crescer, do 
Governo Estadual de MG. Belo Horizonte. Dezembro, 2019.

Visita para conhecimento e entendimento das ações do P7 
Criativo. Belo Horizonte. Dezembro, 2019.

Cerimônia de promulgação da Emenda 
99/2019 à Constituição, que garante maior 
fiscalização de ações do Executivo pelo 
Legislativo - Assembleia Fiscaliza. ALMG. 
Março, 2019.

1º Simpósio Tiradentes | PUC Minas para 
discussão sobre fundamentos liberais em 
diferentes assuntos do cotidiano do cidadão. 
Belo Horizonte. Abril, 2019.

Reunião na FIEMG para entendimento de 
burocracias que afetam o setor industrial. 
Belo Horizonte. Maio, 2019. Visita ao Hipercentro de BH 

para entendimento de 
demandas dos empresários 
da região. Belo Horizonte. 
Agosto, 2019.



Transparência total
Minha atuação é de transparência. Esse é um dos meus valores de mandato. Por isso, procuro adotar postura 
aberta e receptiva às solicitações de entrevistas e esclarecimentos e mantenho essa diretriz para as rotinas do 
gabinete!

Esse valor se manifesta das seguintes maneiras: 

❖ Visitas e viagens de prestação de contas e esclarecimentos 

❖ Reuniões abertas de mandato 

❖ Transparências das votações, com divulgação do voto e respectiva justificativa

❖ Reuniões no gabinete registradas e gravadas para acesso posterior ao conteúdo 

❖ Canal oficial de Whatsapp para compartilhamento de informações sobre o mandato

❖ Redes sociais e sites com informações oficiais do mandato 

❖ Atendimento amplo à imprensa para esclarecimentos e posicionamentos 

❖ Colunista dos veículos de comunicação O Tempo e BHAZ para exposição de temas 
relevantes relacionados ao mandato

PEC 14/19
Visa garantir vagas para ambos os 
sexos na composição da Mesa da 

ALMG e de suas comissões.

Divulgação nas redes sociais sobre a 
motivação do voto e sua justificativa.

Essa PEC não visava garantir a igualdade de 
oportunidades, mas sim a igualdade de resultados. 
Esse não é o melhor caminho, já que a criação de 
cotas femininas fragiliza as mulheres que são tão 

competentes quanto os homens.



Destaque como palestrante 
no Fórum da Liberdade e 
Democracia. Belo Horizonte. 
Setembro, 2019.

Jornal O Tempo sobre um dos 
meus projetos de revogação. Maio, 
2019.

Jornal Estado de Minas sobre  
destinação de emendas 
parlamentares. Junho, 2019.

Valor Econômico sobre o Regime de Recuperação Fiscal. 
Outubro, 2019. 

Itatiaia sobre o PLC 30/19. Novembro, 2019.

Folha de São Paulo 
sobre os  desafios 
do governo do 
NOVO em MG. 
Setembro, 2019. 

Destaque no Jornal O Tempo 
sobre meu posicionamento acerca 
da Reforma da Previdência. 
Janeiro, 2019.

Estadão sobre o Regime de 
Recuperação Fiscal. Agosto, 2019.

Destaques nas Mídias

Destaque no Estado de Minas sobre o uso 
das redes sociais para comunicação política. 
Fevereiro, 2019.



Destaques nas Mídias

Um das minhas entrevistas para o Programa Mundo 
Político, TV Assembleia. Pauta: Regime de 
Recuperação Fiscal. Abril, 2019.

Entrevista conferida à Radio 
Super para falar da revogação de 
leis inócuas e a consolidação de 
leis comemorativas. 
Julho, 2019.

Uma das minhas 
entrevistas à Rádio 
Itatiaia para 
conversar com 
Eduardo Costa sobre 
assuntos diversos. 
Agosto, 2019.

Uma das minhas entrevistas para o Programa 
Alerta Super, com o apresentador Ricardo Sapia 
sobre pautas diversas. Agosto, 2019.

Entrevista para o Programa Visão 
Parlamentar sobre o cenário econômico 
do Estado. Outubro, 2019.

Entrevista para o 
Programa 
Pânico, Jovem 
Pan. Pautas 
diversas.  
Setembro, 2019.

Entrevista para o 
Programa Gazeta do 
Povo com Madeleine 
Lacsko. Em destaque 

o Regime de 
Recuperação Fiscal de 

MG. Setembro, 2019.

Entrevis
tas

Entrevista para a TV 
Assembleia para tratar 
sobre o novo modelo de 
destinação de emendas 
parlamentares para a 
educação. Novembro, 
2019.

Entrevista à TV 
FEDERAMINAS 
para um bate papo 
sobre a Reforma 
Administrativa e 
também sobre 
meus projetos de 
revogação de leis. 
Julho, 2019.

Destaque da entrevista 
concedida ao Jornal O 

Tempo sobre o primeiro 
ano de Gestão Zema. 

Dezembro, 2019.  



Partido NOVO
Sou do Partido NOVO. E ser NOVO é:

❖ Liberdades individuais com responsabilidade

❖ Indivíduo como único gerador de riquezas

❖ Todos são iguais perante a lei

❖ Livre mercado 

❖ O indivíduo como agente de mudanças

❖ Visão de longo prazo 

Somos: 

O único partido brasileiro que não 
utiliza recursos do Fundo Partidário e 
que é mantido pelos filiados e 
doadores. O partido em que a gestão 
partidária não é feita por candidatos 
ou eleitos. 

Por isso, sempre que possível, participo de ações, eventos e reuniões para explicar os nossos 
ideais para os cidadãos. Em 2019, foram diversos os encontros que ocorreram para fomentar esse 

desejo pela mudança! Já somos 48 mil filiados movidos pelo vontade de ter: um governo que 
funcione sem burocracia e com menos impostos, liberdade para trabalhar e empreender, 
oportunidades para todos crescerem juntos e fim dos privilégios, corrupção e impunidade. 

Encontro Nacional do Partido NOVO. 
São Paulo. Outubro, 2019.

Encontro de Filiados do Partido NOVO. São 
Luís, Maranhão. Novembro, 2019.

O partido que não faz coligação em troca de 
tempo de TV ou dinheiro. O partido que possui os 
seus 8 deputados federais entre os 15 primeiros 
lugares no Ranking dos Políticos. O partido que 
realiza processos seletivos para candidatos. O 
partido em que filiados e mandatários precisam 
ser ficha limpa. O partido que possui princípios e 
valores sólidos dos quais não abrimos mão: 

2º Encontro Estadual do Partido NOVO. 
Belo Horizonte. Dezembro, 2019.

Evento Salto da Liberdade.  Belo 
Horizonte. Dezembro, 2019.

Temporada Porque o NOVO é novo. Belo Horizonte. 
Novembro, 2019.



Liberalismo e Ação
O que desejamos é que o Estado interfira menos na vida do cidadão. O Estado deve estar focado em prover 
Educação, Saúde e Segurança de qualidade. 

Cidadão como protagonista de mudança   
O DespertaJá é um movimento social e político alinhado aos valores e 
princípios do NOVO. Temos como objetivo a ação, conscientização e 
informação da população, no geral, com ações de cidadania e 
engajamento social e político. Acreditamos que o cidadão pode e deve 
agir sem esperar que o governo ou alguém faça por nós.

 O indivíduo é o principal agente de mudanças.  

O movimento coordena ações em que os participantes não são remunerados. São as pessoas que estão 
dispostas a investir sua energia, talentos e habilidades em projetos de muita relevância social. 

Faço parte desse movimento como Mandatária Mão na Massa, incentivando as ações e participando sempre 
que possível. 

Participação da Mulher na Política 

Eu e outras mulheres participantes 
do Encontro Nacional do Partido 
NOVO. São Paulo. Outubro, 2019.

Eu vivo todos os desafios de ser mãe, esposa e parlamentar. E 
por saber que é sim possível contribuir (e muito!), é que sou 
defensora e fomentadora de uma maior participação das 
mulheres na política. 

Participo de encontros, reuniões e eventos que incentivam as 
mulheres a contribuírem com a política de nosso Estado e nosso 
país. 

Eu, Júlia Lucy (Deputada Distrital pelo Partido 
NOVO) e Marcela Ricardo (minha Chefe de 
Gabinete) em um bate papo sobre o papel da 
mulher na política. Belo Horizonte. Janeiro, 2020. 

Manifestação organizada pelo DespertaJá em Belo Horizonte. Dezembro, 2019.

Almoço com 
mulheres para 
discutirmos os 
vários papéis 
da mulher na 
sociedade. 
Belo Horizonte. 
Dezembro, 
2019.



Movimentos políticos

Participei do Processo seletivo da RAPS - Rede 
de Ação Política pela Sustentabilidade - em 
2019 e fui uma das 64 pessoas aprovadas entre 
os 3.400 candidatos participantes. 

A RAPS é uma organização suprapartidária que 
busca contribuir para a melhoria da democracia 
e do processo político brasileiro, por meio da 
formação, conexão, apoio e desenvolvimento de 
lideranças políticas comprometidas com a 
sustentabilidade.

São pessoas que já estão no exercício de 
cargos eletivos ou que pretendem se candidatar 
e que têm diferentes visões de mundo e 
ideologias, mas estão ligadas pelo desejo 
comum de construir um país mais justo, com 
mais oportunidades, melhor qualidade de vida 
para todos e com respeito aos recursos naturais.

Eu e minha colega de partido Júlia Lucy fomos as primeiras mulheres mandatárias a ingressar no movimento 
liberal suprapartidário Livres. 

O movimento desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a 
política e construir um Brasil mais livre junto com as pessoas que mais precisam. 

 

Participar de movimentos políticos é mais uma maneira que encontrei para acompanhar de perto pautas 
liberais que sejam de relevância para a população e poder internalizar no âmbito do legislativo estadual 
aquelas que estejam relacionadas aos meus compromissos de mandato!

Acompanhar para agir!!!!

Encontro de mandatários associados ao Livres 
em Belo Horizonte. Dezembro, 2019



Como estamos sendo avaliados?
Agora em Janeiro de 2020, último mês do meu primeiro ano de 
mandato, divulguei uma pesquisa online para receber feedbacks 
em relação ao que foi realizado e quais são os pontos passíveis 
de melhorias. Abaixo a porcentagem da média das notas 
conferidas, além de alguns registros. 

73,1% 
Afirmam que estou sendo coerente com o que defendi nas eleições

Alguns feedbacks positivos 
sobre 2019:

➢ “Simplificação de leis e redução de burocracia.”
➢ “Transparência, modelo de gestão, propostas coerentes e austeridade.”
➢ “Foco na infância.”
➢ “Visão de enxugamento da máquina estatal com o exemplo, e atuando no convencimento 

dos demais neste sentido, pregando um Estado que serve, e não que é servido.”
➢ “A sua transparência , luta pelos ideais do partido e melhoria da vida da população.”
➢ “Outro ponto positivo foram as auscultas realizadas no interior de Minas, se aproximando 

das realidades e visão de todos os mineiros, o que possibilita uma orientação política mais 
equilibrada diante das diferenças e diferentes necessidades.”

Algumas sugestões de melhorias para 
o mandato:

❏ “Aproximar o estado (educação) de StartUps do setor da educação, para que projetos na 
área passem a ser realidade, as StartUp (empreendedores) somente conseguirão 
entender o ambiente vivenciando de perto.”

❏ “Mais atividades em conjunto com o Governo de estado na área de educação.”
❏ “Iniciativa de buscar abordar leis que seja facilitadoras da vida do cidadão, leis que 

simplifiquem, desburocratizem e que dê mais facilidade para todos.”
❏ “Assumir mais pontos do projeto anticorrupção.”

Pesquisa de Satisfação



Em Agosto de 2019, 
pesquisa realizada pelo 

Instituto Paraná, 
trouxe meu nome nas 
intenções de voto para a 
Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Nesse cenário, 1,1% 
dos entrevistados 
disseram que votariam 
em mim para estar à 
frente do Executivo 
Municipal. 

Fiquei surpresa e feliz com esse importante retorno da 
população!

De todo modo, à época, agradeci a lembrança, mas 
confirmei o compromisso de cumprir o meu 
mandato. 

O Partido NOVO certamente terá um nome que levará à 
disputa os ideais e princípios do liberalismo tão necessários 
em todos os poderes e esferas políticas. 

Como estamos sendo avaliados?



Qual é a equipe que
me auxilia no“Fazer mais com menos”

Cíntia Araújo - Secretária Executiva
Pós-graduanda em Cidadania e Direitos Humanos no Contexto das Políticas Públicas no IEC/PUC-MG. Pós-graduada em Inspeção e 
Supervisão Escolar, graduada em Pedagogia e Técnica em Secretariado. Experiência como secretária executiva por mais de 10 
anos, tendo atuado na Cooperativa de Trabalho Médico Unimed-BH nos setores da Superintendência e Diretoria e como secretária 
da Diretoria do Grupo COTEMIG. Ministrou palestras para alunos da Universidade de Uberaba nos cursos de licenciatura e atuou 
como preceptora no curso de Pedagogia, na modalidade EAD. 

Matheus Cheib - Assessor Legislativo
Pós-graduando em Direito Público pelo IEC/PUC-MG. É advogado formado pela Faculdade de Direito Milton Campos,  com parte dos 
estudos nas Universidades de Lisboa e Saint-Louis de Bruxelas. Também cursou dois anos de Ciências do Estado na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Atua na Assembleia Legislativa desde 2017 e possui vasto conhecimento no regimento interno da casa e no 
processo legislativo.   

Deborah Carvalho - Assessora de Gestão 
Pós-Graduada em Gerenciamento de Projetos pelo IEC/PUC-MG, Bacharel em Gestão Ambiental e Licenciada em Ciências 
Biológicas. Coach formada pela Menthes e aluna do MBA em Gestão de Processos – BPM pelo IBMEC. É empresária do segmento 
alimentício e possui mais de 10 anos de experiência em Inteligência Competitiva e Gerenciamento de Projetos e Processos. Com 
vivência profissional internacional, já atuou também na representação estratégica de instituições em reuniões e eventos nacionais 
e internacionais.
 

Mauro Oliveira - Assessor de Mobilização
Graduado em Gestão Comercial, já atuou como assessor legislativo entre 2005 e 2008. Possui ampla experiência em contabilidade, 
planejamento de redução de custos e logística. Além disso, quando trabalhou na política, atuou no atendimento às famílias em 
situações precárias, promoveu o contato do parlamentar com a população - recebendo demandas de instituições e cidadãos em 
busca de resolução dos problemas em seu município. 

Paula Deluca - Assessora Técnica
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS) da UFMG e graduada em 
Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, com parte dos estudos de arquitetura e urbanismo na University of 
Portsmouth, na Inglaterra. Atuou na obra de reforma do Estádio Mineirão para a Copa do Mundo de 2014 e em empresa privada 
especializada na elaboração de Laudos Técnicos de Engenharia. Também atuou em escritórios de arquitetura e urbanismo no Brasil 
e na Inglaterra, adquirindo experiência na elaboração de projetos arquitetônicos e urbanos. Além disso, participou de projetos de 
pesquisa relacionados ao planejamento urbano local e regional.

Matheus Deister - Cientista de Dados
Graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui vasta experiência em consultoria de suporte à tomada 
de decisão. Atua com análise de dados, melhoria contínua e automação de processos. No gabinete, é o responsável por organizar 
todos os dados que chegam por meio dos canais de comunicação, de modo a torná-los base de informações para o trabalho diário 
de outros assessores.
 

Jansen Perez - Assessor de Comunicação
Formado em Marketing. Possui certificações em Inbound Marketing, Produção de Conteúdo para Web, Web Design e Design 
Gráfico. Tem 6 anos de exercício nas áreas mencionadas, intensa vivência na criação de peças gráficas e digitais, desenvolvimento 
de sites e gestão de mídias sociais direcionados para comunicação parlamentar. Já atuou no legislativo entre 2017 e 2018, quando 
realizou cursos voltados para comunicação política e processo legislativo.
 

Isabelly Santos  - Menor Aprendiz
Estudante do 3º ano do Ensino Médio e Menor Aprendiz da ASPROM (Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte).
 

Marcela Ricardo - Chefe de Gabinete 
Pós-graduanda em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Bacharel em Administração de Empresas pela 
Puc Minas. É empreteca com competência em franchising e empresária no segmento de serviços com experiência em gestão de 
pessoas e gerenciamento de processos. Atuação em eventos nacionais e internacionais com histórico profissional internacional. 
Atualmente é mentorada em gestão de franchising. 



Onde nos encontrar 

Gabinete: 

Site: 

Redes Sociais:

Email: 

Telefone fixo: 

WhatsApp:

 

Colunas fixas:

WWW.LAURASERRANO.COM.BR

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
Rua Rodrigues Caldas, 30. Santo Agostinho - BH
Palácio da Inconfidência, 2º andar - Sala 228

dep.laura.serrano@almg.gov.br

(31) 21085120

(31) 9 94536022

@lauraserranomg




