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O liberalismo econômico é o 
maior propulsor do 
desenvolvimento social, pois 
permite que as pessoas se 
desenvolvam, gerem renda e 
tenham emprego.”

Laura Serrano



Prazer, eu sou a  Laura!

Sou Deputada Estadual de 1º mandato 
em Minas Gerais pelo Partido Novo. 
Vice-líder de Governo na Assembleia 
de Minas e membro titular do 
Conselho Deliberativo da Agência de 
Desenvolvimento  da Região Metro- 
politana de Belo Horizonte (ARMBH) e 
Presidente do Conselho Consultivo de 
Regulação da Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimentos de Água e 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais 
(ARSAE - MG ).

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, 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.

Em meu primeiro mandato, tenho 
como compromissos cortar mor- 
domias e privilégios, aumentar a 
eficiência da gestão pública, priorizar o 
direito das crianças, fiscalizar as 
contas públicas e desburocratizar o 
ambiente de negócios e a vida das 
pessoas. 
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Prezado leitor,

No ano passado, vivemos um contexto completamente 
diferente de tudo o que já vimos e, apesar das dificuldades 
impostas pela pandemia, é hora de olhar para trás e avaliar 
tudo aquilo que foi realizado.

A pandemia foi um teste de fogo para toda a população e não 
foi diferente para os que se encontravam em pleno exercício de 
atividade parlamentar. Foi necessário estarmos ainda mais 
atentos à necessidade de uma gestão eficiente e mantermos o 
foco na produtividade para colher bons frutos, sempre visando 
o benefício da população mineira.

Neste relatório, apresento um panorama geral do nosso 
mandato, com foco nos resultados do segundo ano, na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

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.

Boa leitura!
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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.”

Laura Serrano



ATUAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS

Minhas ações são orientadas pelos Compromissos de Mandato 
assumidos na campanha:

                      

Esses compromissos direcionam a Ideologia e o Mapa Operacional 
do mandato:

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

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.
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Recusa à ajuda de 
custo (auxílio 

paletó).

Deslocamento por 
aplicativo.

Economia de 

no 1º ano de mandato

Lançamento do
 Plano de Gestão de 

Gabinete Parlamentar.

Implantação de Indicadores 
De Desempenho baseados 

em desdobramentos
 de metas.

Lançamento do
 Canal Fale Conosco 

para recebimento de 
demandas. 

Critérios Técnicos para 
 destinação de emendas parlamentares 

da Saúde.

Projeto de lei 30/2019 para 
limitar a criação de municípios 

que não sejam sustentáveis 
economicamente.

Ações para promover 
segurança nas 

escolas.

Corrida Do Saber 
Um novo modelo para 

destinação de emendas 
parlamentares baseados 
nos critérios técnicos de 

desempenho da 
aprendizagem dos 

alunos.

Estruturação e lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa

Dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Programa de 
Fiscalização de 

políticas públicas.

Análise das Proposições 
Orçamentárias 

do Executivo.

 Proposta de revogação de 
mais de 500 leis inúteis.

Projeto para 
desburocratizar o processo
 de sistematização de leis.

Lançamento do
 Canal de Desburocratização para 
coleta de sugestões da população.

Coordenadoria do Grupo de Revisão 
Legislativa da Frente Parlamentar de 

Desburocratização

Não possuo gabinete 
externo.

RESUMO DO 1º ANO

Fiscalização de Proposições
via Comissão de 

Fiscalização Financeira e 
Orçamentária - Membro 

Efetivo.

Fev/2019 à Jan/2020
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Não podemos desistir de melhorar a educação 
básica no Brasil porque levaria 30 anos. Temos 
que começar a agir hoje. Se começarmos 
amanhã serão 30 anos mais um dia.”

Laura Serrano

EDUCAÇÃO



Corte de gastosCORRIDA DO SABER
Programa 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 do desempenho da 
aprendizagem dos alunos mineiros.

❏ Em 2020 lancei a primeira edição como piloto. Puderam se 
inscrever escolas públicas estaduais e municipais da região 
metropolitana de BH.

❏ Em 2021 a participação foi disponibilizada para todos os 853 
municípios do estado de Minas Gerais.

Edição 2021

❏ 638 inscrições

❏ 225 municípios participantes

❏ 98% das Superintendências Regionais participaram

❏ R$ 3,1 milhões de emendas serão investidos na educação

Edição 2020

❏ 132 inscrições 

❏ 21 municípios 

❏ R$3 milhões destinados 

❏ Projeto piloto premiou 37 escolas de 3 SRE’s:

 Superintendências

 Metropolitana A

 Metropolitana B 

 Metropolitana C

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

Canal para participação das escolas interessadas na próxima edição
(acompanhar divulgação do início das inscrições nas redes sociais):

www.lauraserrano.com.br/corridadosaber
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Corte de gastosFALA, SECRETÁRIA!

❏ Iniciativa conjunta com o mandato da Deputada Estadual 
Celise Laviola e em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais para facilitar o diálogo entre a 
comunidade escolar e o Poder Público. O Programa conta 
com a presença da Secretária de Estado de Educação de 
Minas Gerais, Julia Sant’Anna, e com a participação de, em 
média, 30 gestores da rede estadual de ensino a cada 
edição.

❏ É um espaço virtual para discussão de pautas e a apresentação de propostas 
relacionadas à Educação Básica em MG, com o objetivo de fortalecer o diálogo e 
gerar resultados efetivos para o ensino público estadual. É a construção colaborativa 
de estratégias e soluções para os desafios enfrentados na rede estadual de ensino.

2        EDIÇÕES
80    GESTORES PARTICIPANTES
320 GESTORES INSCRITOS
120   ESCOLAS CADASTRADAS 

Juntamente à Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Julia Sant’Anna, 
e Deputada Estadual Celise Laviola, comemoramos o sucesso da primeira edição.

Gestores da rede de ensino aplaudem a iniciativa.
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Corte de gastosVOUCHER NA EDUCAÇÃO

O voucher em educação é uma proposta de política pública educacional de acesso 
equivalente a “vales” ou “bolsas” de ensino em escolas particulares custeadas com 
dinheiro público utilizando a média de gasto por aluno na rede pública estadual. 
Podem ser adotadas diferentes modelagens de implementação com vistas a melhorar 
a qualidade do ensino no estado. Apresentei na Assembleia de Minas duas propostas 
importantes que compõem o Pacote dos Vouchers:

Principais Benefícios

Experimentos: Alguns países que adotaram o sistema de vouchers são Dinamarca, Nova 
Zelândia, Chile, Colômbia e alguns estados americanos..

❏ Amplitude pedagógica disponível à escolha da família, o que possibilita alunos oriundos de 
classes sociais baixas e altas estudarem na mesma escola, representando uma caminhada 
pela busca de igualdade de oportunidades.

❏ Convivência de alunos de diferentes contextos, reduzindo desigualdades sociológicas e 
defasagens de aprendizado.

❏ Economia de recursos com estrutura física e profissionais, entre outros.
❏ Melhoria na qualidade da educação básica ao focar os investimentos na aprendizagem 

dos alunos.

Reunião na Cidade Administrativa de apresentação 
da proposta para a Secretária de Estado de 
Educação de Minas Gerais, Julia Sant’Anna.

❏ PL 1868/2020 
O PL institui a Política Estadual de Bolsas 
para os ensinos fundamental e médio, 
permitindo as parcerias inovadoras entre o 
poder público e a iniciativa privada para a 
educação.

❏ PEC 65/2020
Altera o 1º parágrafo do art. 203 da 
Constituição do Estado, dispondo sobre a 
utilização de recursos públicos para bolsas 
de estudo. Para a protocolização desta PEC 
foi necessário obter a assinatura de 26 
deputados.
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Corte de gastos“VOUCHER NA EDUCAÇÃO”
Modelagem

❏ Valor: 
Recomendado, por paridade, média de gasto por aluno no ensino público. O valor 
nominal deve ser ajustável para cobrir perda de compra real pela inflação. Sugere-se 
permitir a utilização dos vouchers mesmo em mensalidades mais caras, com 
complementação parcial por parte da família.

❏ Escolas participantes: 
Credenciamento de escolas aptas a participar do programa, atendendo critérios 
técnicos objetivos, com contrapartidas de compartilhamento de informações sobre o 
desempenho comparado de alunos do programa para avaliação técnica da eficácia 
da aprendizagem e qualidade da educação básica. 

❏ É possível adotar escalas de valor de 
vouchers para famílias em diferentes 
situações de renda, permitindo uma 
amplitude maior de famílias abrangidas 
com racionalização de recursos.  Deve 
haver controle e fiscalização do 
desempenho dos alunos e o tempo-médio 
necessário para conclusão dos graus de 
escolaridade.

❏ Destinatários: 
É recomendável que a titularidade seja das famílias para o recebimento dos 
vouchers, com necessidade de desenho de desembolso para garantir a aplicação 
dos recursos em mensalidades educacionais.

❏ Dentro da regulamentação, é possível estabelecer faixa de idade, com mínimo e 
máximo, para os alunos matriculados. 

❏ Recomenda-se não estipular limite máximo de alunos utilizando vouchers 
matriculados em cada escola, para não impedir um sistema de concorrência 
saudável pelas famílias com capacidade de escolha.

❏ Complementações: Há a necessidade de avaliar a complementação de alimentação, 
equiparando ao fornecimento de refeições na rede pública.
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A fiscalização por parte do cidadão-eleitor é 
crucial. Participar da vida política para além do 
voto, acompanhando seus representantes, 
cobrando postura ética e cada vez mais 
transparente, com posicionamento consciente 
nas eleições e ao longo dos mandatos. Este é um 
caminho que colabora para o Brasil que 
queremos, uma nação sem corrupção.”

Laura Serrano

TRANSPARÊNCIA



Gestão de Gabinete

Valor economizado em 2 anos de mandato:

R$5.348.472,35

ECONOMIA DE MANDATO

Utilizei esses recursos da seguinte forma:

Estrutura de Gabinete
Disponível: R$ 7.572.068,10
Utilizado: R$ 2.961.179,50

60,89%
de economia

Verba Indenizatória
Disponível: R$ 607.500,00
Utilizado: R$ 113.771,59

81,27%
de economia

98,61%
de economia

Cotas de Serviços
Disponível: R$ 247.282,00
Utilizado: R$ 3.426,67

EQUIPE REDUZIDA
8 ASSESSORES

DE 23 DISPONÍVEIS EM 
2020 

ECONOMIA de
R$ 2.672.408,78

em 2020 

PROMESSA DE CAMPANHA
alcançada em 23 meses de mandato

Meta prometida: economia de R$5 
milhões em 4 anos 

No meu mandato, essa pauta é coisa séria! A economia é oriunda da recusa à ajuda de 
custo de início e fim do mandato, apelidada de auxílio paletó, redução do número de 
assessores permitidos por gabinete (menos da metade permitida) e uso racional de 
verbas como a indenizatória e a verba de serviços da Casa.
⠀
Continuo firme na premissa de FAZER MAIS COM MENOS e respeitar o SEU dinheiro, o 
dinheiro do cidadão. Os mineiros merecem toda a nossa dedicação austera, eficiente e 
transparente.

“Fazer mais com menos”: compromisso com o pagador de impostos
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DIA A DIA

1656 
atividades 

técnico-legislativas
 concluídas

164 
reuniões com

 cidadãos,
 entidades, autoridades 

e governo

1035 
Fale Conosco 

analisados

64
Total de requerimentos 

6
Total de Propostas de 

Emenda à Constituição (PEC) 
apoiadas

Comissões e Plenário

PRINCIPAIS PROJETOS QUE TRAMITARAM NA ASSEMBLEIA DE MINAS EM 2020:

❏ Relatoria, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do PL 
2276/2020 – que trata sobre a forma de cálculo da Unidade Fiscal do Estado 
de Minas Gerais (UFEMG) - que impede aumento expressivo de taxas 
estaduais para o ano de 2021; 

❏ Relatoria, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, do PL de Liberdade 
Econômica;

❏ Relatoria, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, do PL Marco Legal 
das Startups;

❏ Relatoria, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do PL 
46/2020 - da Reforma da Previdência;

❏ Voto favorável e interlocução para aprovação da Reforma da Previdência 
em Plenário: PL 46/2020 e PEC 55/2020.
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Proposições na ALMG

PROJETOS DE MINHA AUTORIA

MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA:

❏ PLC 30/2019 - Altera a Lei Complementar 37, de 18 de janeiro de 1995, para   
impedir a criação de municípios que não sejam sustentáveis 
economicamente.

❏ PL 2233/2020  - Regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução 
de disputas em contratos continuados da administração direta e indireta, 
inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, do Estado, o 
que proporciona uma gestão mais ágil e eficaz dos contratos.

PRIORIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS:

❏ PEC 65/2020 - Altera o §1º do art. 203 da Constituição do Estado para permitir a 
política pública de Vouchers (Bolsa) da Educação.

❏ PL 1868/2020 - Institui a política pública de Vouchers (Bolsa) para os ensinos 
fundamental e médio.

❏ PL 1364/2019 - Institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado 
com o objetivo de incentivar melhorias da qualidade de trabalho para 
funcionários pais e ações de atendimento às crianças.

❏ PL 2311/2020 - Coautoria com outros 15 deputados que reconhece as 
atividades educacionais, escolares e afins como essenciais no Estado.

❏ 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, com o objetivo de conscientizar e capacitar 
crianças, adolescentes e comunidade escolar em como reagir em 
catástrofes. 
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Proposições na ALMG

PROJETOS DE MINHA AUTORIA

DESBUROCRATIZAÇÃO:

❏ PLC 15/2019 - Altera a Lei Complementar 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe 
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado para 
eliminar burocracias no processo de sistematização de leis no Estado.

❏ PL 730/2019 - Revoga 392 leis inúteis por objeto temporário vencido.

❏ PL 710/2019 - Revogação de 145 leis com a organização do Calendário Oficial 
de datas comemorativas do Estado.

❏ PL 2249/2020 - Coautoria com a Frente Parlamentar de Desburocratização 
que regula o art 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para agilizar o 
contato e os trâmites comerciais entre consumidores e fornecedores 
permitindo a utilização de todos os canais de comunicação.

COMBATE À PANDEMIA:

❏ PL 1777/2020 - Dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, 
causada por coronavírus.

❏ PL 1748/2020 - Estabelece medidas para a hospedagem dos profissionais de 
saúde em combate à pandemia, com o intuito de prevenir a contaminação 
dos seus familiares durante o período de calamidade pública resultante da 
pandemia de COVID-19.

16



Atuação Legislativa

TOTAL DE VOTAÇÕES:

828 (em 2019) + 472 (em 2020) = 1300
Plenário 514 (em 2019) + 311 (em 2020) = 825

Comissões 314 (em 2019) + 161 (em 2020) = 475

Analisando propostas que passam pelas comissões 
temáticas.

Apreciando projetos para votação durante sessão 
plenária.

TOTAL RELATORIAS: 

14 (em 2019) + 9 (em 2020) = 23

  Direcione a câmera do seu celular para
 ter acesso aos meus votos e as justificativas. 

                             Confere aí!👉
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Ações na Pandemia

Estabelece que profissionais da saúde que 
atuam no enfrentamento da pandemia 
possam ser hospedados em hotéis ou 
espaços similares de alojamento, por 
requisição do Estado, para se evitar a 
proliferação do vírus e ainda garantir renda 
ao setor hoteleiro, uma vez que prevê 
posterior indenização aos proprietários desses 
estabelecimentos - Projeto de Lei 1748/20.

Autoria da Lei de concessão de hospedagem aos profissionais da saúde

INTERLOCUÇÃO: 
❏ Assistências e serviços necessários aos caminhoneiros para manutenção 

dos abastecimentos à população;

❏ Auxílios às micro e pequenas empresas (Diálogo com o BDMG) para 
concessão de créditos.

❏ Intermédio nos trâmites burocráticos em busca de agilidade na entrega de 
ventiladores hospitalares para o interior;

❏ Apoio que se refere à alimentação de crianças de baixa renda junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Social;

❏ Apoio aos médicos e pacientes do Hospital Galba Veloso, sobre o retorno do 
atendimento psiquiátrico após o encerramento do tratamento de pacientes 
do Covid-19; 

❏ Interlocução com a FHEMIG sobre a necessidade de aumento de vagas de 
atendimento psiquiátrico na pandemia; 

❏ Interlocução com o Deputado Lucas Gonzalez sobre a destinação de 
R$200.000,00 para o Hospital Santa Rosália em Teófilo Otoni; 

❏ Interlocução com a SES para capacitação emocional dos servidores da 
educação; 

❏ Interlocução ABIH e Dra Teresa Fritz para parceria entre hotéis e associações 
de médicos. 
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Ações na Pandemia

DESTINAÇÃO DE EMENDAS:

(Destinação de mais de 8  milhões de recursos do contribuinte para o combate à COVID-19 em 2020)

❏ R$ 1,1 milhão em emenda parlamentar individual indicada para a Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) para o combate epidemiológico do 
coronavírus através da compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

❏ R$2,2 milhões em emenda parlamentar individual para os Fundos Municipais de 
Saúde alocados, em sua maioria, para a atenção primária à saúde nos 
municípios, principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), e, 
consequentemente, linha de frente no primeiro atendimento a pacientes que 
possam estar infectados pela Covid-19;

❏ R$ 2 milhões em emenda parlamentar individual para custeio de hospitais; 

❏ R$3 milhões em emenda parlamentar individual para ampliar o programa Bolsa 
Merenda e alimentar no mínimo 15 mil crianças de famílias abaixo da linha da 
pobreza.

INTERAÇÃO: 
❏ Abertura nas redes sociais e instrumentos de contato do gabinete para 

realizar escuta à população sobre pautas importantes, especialmente as que 
podem ser tratadas no âmbito legislativo. 

ISOLAMENTO: 
❏ Nos momentos de fechamento das cidades, minha equipe do gabinete 

alternou entre regime presencial e de teletrabalho. Não se trata apenas de 
não pegar, mas principalmente de não passar. 

INFORMAÇÃO: 
❏ Servimos como fonte confiável de informação, driblando as fake news. É 

essencial que as pessoas estejam correta e devidamente informadas. Além de 
nossas redes sociais utilizamos as nossas duas colunas fixas (Jornais O Tempo 
e BHAZ) para disseminar dados de qualidade à toda população. 
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Viagens e Visitas

19.082 km percorridos em MG
Mesma distância de BH à Tóquio

CIDADES VISITADAS EM 2020

Por Minas...
Patos de Minas >
Araxá >
Juiz de Fora > 
Cambuquira >
Campanha >
Teófilo Otoni >
Poços de Caldas > 
Contagem >
Divinópolis > 
Ribeirão das Neves > 
Capim Branco > 
Carmo do Cajuru >

...e pelos mineiros
Brasília
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Indicações

Vice-liderança de Governo
Fui indicada pelo Governador Romeu Zema e convidada pelo colega Deputado Raul Belém, 
atual Líder do Bloco na ALMG, para ser Vice-Líder do Governo na ALMG. Com muita satisfação 
aceitei esta grande responsabilidade. Sou, inclusive, a única deputada mulher na posição de 
Vice-Líder do Governo. Agradeço ao Governador Romeu Zema e ao Secretário de Governo Igor 
Eto pela confiança depositada em mim.

Na atual legislatura, o Governo Zema já conseguiu 
grandes avanços: a aprovação de uma reforma 
administrativa com reestruturação do Estado e a 
Reforma da Previdência, que traz mais 
sustentabilidade financeira e responsabilidade fiscal 
no longo prazo. Outros projetos importantes já foram 
enviados à ALMG e estão tramitando, como a 
desestatização da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), uma 
expressiva reforma estatutária e a adesão ao 
Regime de Recuperação Fiscal com a União. Estes e 
outros grandes desafios para os próximos anos de 
mandato serão de extrema importância para os 
mineiros, trazendo um Estado mais enxuto, 
fiscalmente responsável, financeiramente mais 
saudável, eficiente e focado em melhor educação, 
saúde e segurança para todos.
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Anúncio da minha indicação com 
Governador Romeu Zema e Secretário
de Governo de Minas Gerais, Igor Eto.

A vice-liderança envolve muita dedicação aos 
projetos do governo em tramitação no 
Legislativo, a promoção do diálogo entre os 
Poderes do Estado, o aprimoramento de 
pautas importantes em deliberação no 
Parlamento, visando concretizar os objetivos 
que o Governo tem para entregar à 
população um Estado mais eficiente, 
dedicado ao essencial e à melhoria da 
qualidade de vida da população.

Com o Governador, Romeu Zema e o Líder 
de Governo na Assembleia, Gustavo 

Valadares.



Indicações

Conselho ARMBH
Fui indicada pelo Presidente da ALMG, o colega deputado 
Agostinho Patrus, para ser a  representante do Poder Legislativo, 
como membro titular, do Conselho Deliberativo de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) é 
responsável por promover o desenvolvimento integrado por meio da articulação de 
atores na busca de soluções para as funções públicas de interesse comum, quais 
sejam: transporte intermunicipal e sistema viário; defesa contra sinistro e defesa civil; 
saneamento básico; uso do solo metropolitano; gás canalizado; cartografia e 
informações básicas; preservação ambiental; habitação; rede de saúde e 
desenvolvimento socioeconômico. 

O Conselho Metropolitano é um dos braços de 
atuação da agência de desenvolvimento. É um 
órgão colegiado de caráter deliberativo que 
atua no acompanhamento e avaliação da 
execução do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, bem como em assuntos pertinentes 
ao planejamento urbano da região 
metropolitana de Belo Horizonte. Seus membros 
não são remunerados, e sua composição é 
diversificada, já que, além do Legislativo 
estadual, ele conta com representantes do 
Executivo, representantes dos municípios 
integrantes da região metropolitana e da 
sociedade civil organizada.

Participar deste conselho é uma grande responsabilidade que assumi com muito 
orgulho. Sempre defendo que mais importante que dar certo é fazer o certo. Apenas 
compreendendo os diferentes contextos e as múltiplas variáveis é que localidades terão 
suas prioridades devidamente analisadas. E para que as melhores decisões sejam 
tomadas, é preciso participar e acompanhar. O conselho representa exatamente esse 
espaço de discussão e entendimento.
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Com a Diretora-Geral da 
Agência RMBH, Mila Corrêa da Costa.



Indicações

Conselho ARSAE-MG
Fui indicada pelo Governador Romeu Zema para fazer parte do Conselho Consultivo de 
Regulação da Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – ARSAE/MG.

Em 2012, quando entrei para trabalhar na ARSAE, jamais imaginaria que estaria 
hoje, Deputada Estadual, como membro e Presidente do Conselho Consultivo de 
Regulação! 

A atuação é juntamente a outros 6 conselheiros e, dentre as competências do 
Conselho, temos a responsabilidade de acompanhar as atividades da Agência, 
verificando o cumprimento de suas competências legais, notadamente por meio 
da Agenda Regulatória. Como sempre, darei o meu máximo para contribuir com 
as ações.
⠀
A ARSAE tem em nosso estado a importante missão de assegurar o equilíbrio 
econômico financeiro e a universalização dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, além de contribuir para a melhoria da qualidade 
da prestação destes.
⠀
Como funcionária concursada da Agência, é para mim uma grande honra poder 
continuar contribuindo com os serviços prestados, em busca dos melhores 
resultados para a população.
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Em uma das visitas à Agência, com minha 
Chefe de Gabinete,  Marcela Ricardo e Antônio 

Claret, Diretor-Geral da ARSAE-MG.



Em meu trabalho na Assembleia Legislativa, além de atuar ativamente na 
fiscalização das proposições como membro efetivo da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, desenvolvo um programa específico de fiscalização 
de contas públicas. Esse programa abarca desde a análise de planos 
específicos, a exemplo do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), até o 
monitoramento e análise da execução orçamentária de programas estratégicos 
de governo. Já foram analisadas as execuções de diversos programas e com o 
contato constante com as Secretarias (especialmente a Secretaria de Estado de 
Educação) foi possível a identificação de pontos de melhoria no planejamento 
das ações.

PPAG: o governo do Estado enviou em 2019 o projeto de lei para a criação do 
PPAG 2020-2023, e em 2020 um projeto de lei para revisar o plano aprovado. Em 
ambas as ocasiões foi feita a análise criteriosa dos projetos com seus anexos e 
as inconsistências identificadas foram enviadas para a equipe do Executivo 
Estadual, que apresentou esclarecimentos e fez os ajustes necessários no 
planejamento.

No Projeto de Lei de criação do PPAG foram identificadas 4 inconsistências e no PL de 
revisão foram encontradas outras 3 - totalizando em 2 anos de mandato: 7 processos 
verificados junto à equipe do Executivo. 

Assembleia Fiscaliza: Sabatina com o Secretário de 
Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa.

“Não é porque sou do Partido do Governador e vice-líder de governo que deixei de 
realizar a importante função do legislador de fiscalizar as contas públicas.” 

Laura Serrano

FISCALIZAÇÃO
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EMENDAS
Apesar de acreditar que não deveria ser atribuição do poder legislativo a destinação de parte 
do orçamento público via emenda parlamentar, esta função encontra-se respaldada no Art. 160 
da Constituição Estadual. Com o objetivo de destinar os recursos de minhas emendas 
parlamentares com ética e seriedade, as indicações passam pela análise técnica do gabinete, 
considerando apenas aquelas que tenham impacto coletivo e resultados efetivos para a 
sociedade!

4,45%
Segurança

4,27%
Emprego e 
Renda

4,83%
Meio ambiente

Total 2019 e 2020: 

R$ 10.343.159,28

 853 

DESTINAÇÃO POR ÁREA

57,41%
SES

1,79%
PMMG

0,42%
PCMG

1,84%
SEJUSP

4,83%
SEMAD

4,27%
SEDESE

DESTINAÇÃO POR ÓRGÃO

29,03%
SEE

0,41%
CBMMG

Direcione a câmera do seu celular 
para ver, em detalhes, as destinações 

das minhas emendas.

Confere aí!👉
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29,03%
Educação

57,41%
Saúde

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS



Gestão de Gabinete

Como estamos sendo avaliados?
Agora em Janeiro de 2021, último mês do meu segundo 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 algumas sugestões apresentadas.

Pesquisa de Satisfação

❏ ‘’Respeito ao cidadão, uso racional dos recursos e projetos focados em 

inovação e educação.’’

❏ “Transparência e respeito com os recursos públicos.”

❏ ‘’Luta pela educação em Minas.’’

ALGUNS FEEDBACKS POSITIVOS SOBRE 2020:

❏ ‘’Incluir na educação básica disciplinas como noções de constituição.’’

❏ ‘’Avaliar condições para micro empresários.’’

❏ ‘’Aproximação com as comunidades’’.

ALGUMAS SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O MANDATO EM 2021:

    Quer contribuir com sugestões 
    e avaliar o meu mandato?
                                   Entra aí! 👉

Aponte a câmera do seu celular 
para visualizar o endereço da web
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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!”

Laura Serrano

LAURA NA MÍDIA



Entrevista para a TV Globo Minas. 
Pauta: Reforma da Previdência.

Entrevista para o programa Café com Política 
da Rádio Super.
Pauta: Expectativa para o mandato na 
Assembleia de Minas.

DESTAQUES

Entrevista para a TV Band Minas.
Pauta: Reforma da Previdência Estadual.
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Entrevista para a Rádio Itatiaia. 
Pauta: Corrida do Saber.

Entrevista para a TV Assembleia.
 Pauta: Balanço do ano legislativo.

Entrevista para a Rádio ALMG. Pauta: 
Projeto de lei para limitar
 a criação de municípios. 

Entrevista para a Rádio Itatiaia. 
Pauta: Posicionamento contrário as 
cotas femininas na política.

Entrevista para o Jornal Hoje em Dia. 
Pauta: Manutenção do ICMS  no Estado.
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GABINETE DA DEPUTADA LAURA SERRANO
Palácio da Inconfidência - Rua Rodrigues Caldas, nº 30 - 2º andar, Conjunto 228

Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-921

www.lauraserrano.com.br
Redes sociais: @lauraserranomg

Venha conversar conosco através do meu WhatsApp
(31) 9453-6022
Email: dep.laura.serrano@almg.gov.br
Telefone fixo: (31)  2108-5120 

    Quer contribuir com sugestões 
    e avaliar o meu mandato?
                                   Entra aí! 👉

“

Aponte a câmera do seu celular
para visualizar o endereço da web
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