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CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ
MATO-GROSSENSE À SENHORA LORENA
ALVES LACERDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe
o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Mato-Grossense à Senhora LORENA ALVES
LACERDA.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A senhora Lorena Alves Lacerda nasceu na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais,
no dia 24 de julho de 1975.
Mudou-se para o estado de Mato Grosso no mês de julho de 1985, vindo a se estabelecer na
cidade de Cuiabá, onde se formou no curso de Administração pela Universidade Federal de
Mato Grosso - UFMT.
Possui MBA em Gestão empresarial pela FGV, MBA executivo pela fundação Dom Cabral e
pós MBA pela Kellogg School of Management, USA, passou no concurso público federal
para servidora do Ministério Público da União.
Aos 23 anos pediu exoneração do cargo público para dedicar-se à sua própria empresa,
Grupo Valure, consultoria que há quase 23 anos ajuda organizações públicas e privadas do
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Estado de MT a implantarem gestão, governança e desenvolvimento de lideranças.
Lorena também fundou, em 2020, a StepU, empresa de cursos online para desenvolvimento
comportamental. Fez diversos cursos e pós-graduações nacionais e internacionais, com
destaque para o MBA executivo da Fundação Dom Cabral, em MG, e para o pós-MBA em
Kellog, nos Estados Unidos.
Mãe de duas moças, esposa de Mário Barreira, atua hoje como CEO de sua empresa e
como mentora de líderes que desejam alcançar seu máximo potencial para uma vida cheia
de equilíbrio e prosperidade.
CEO e fundadora do Grupo Valure, Consultoria em Gestão e Liderança de 22 anos de
mercado, Associada em MT da FDC - Fundação Dom Cabral, já apoiou mais de 300
empresas a implementarem gestão, governança e desenvolverem suas equipes.
Master Coach de executivos e de times há mais de 20 anos, tendo atendido neste período
mais de 2.500 horas de Coaching e treinou mais de 2.000 líderes. Formada como Coach
pelo Hudson Institute, de Santa Bárbara, Estados Unidos, além de diversas outras formações
internacionais, dentre elas em Systemic Team Coaching com Peter Hawkins e na
metodologia "Immunity to Change" com o professor Robert Kegan, Universidade Harvard nos
EUA.
Destarte, por todo o exposto, cremos ser, a senhora Lorena Alves Lacerda, merecedora de
tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com
assento nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2021

Max Russi
Deputado Estadual
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