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                                , nascida e criada nessa
cidade que sou apaixonada. Filha da Ana e
do Joaquim. Neta da Dona Geralda, de
Conceição do Mato Dentro e da Dona
Lúcia, de Curvelo. 

Graças a cada uma dessas pessoas, tive a
oportunidade de ter uma educação que me
desse vez e voz para sonhar alto. Sou muito
grata a isso e luto para que o acesso à
educação seja universal no nosso país.
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Belo-horizontina
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Foi ainda na escola que comecei a entender realidades
diferentes da minha, participando de movimentos sociais e
missões solidárias no nosso estado.

Em 2014 criei um Grêmio Estudantil no Colégio Sagrado Coração
de Maria e participei por 6 anos do MINIONU, o maior modelo
de simulação da ONU da América Latina,  que desenvolve a
juventude para que ela possa responder, com eficiência, aos
desafios que enfrentamos no Brasil e no mundo.
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Como líder do Movimento Acredito em BH, defendo uma política
mais justa, que renove rostos, práticas e pessoas. Uma política
mais jovem e que combata privilégios. Essa pré campanha tem
sido construída com base nesses pilares, a muitas mãos.

Sou formada em política na segunda turma da maior escola de
democracia do Brasil, o RenovaBR. No Renova aprendi sobre
inovação na construção de políticas urbanas mais baseadas em
evidências: “A política só irá ser feita para gente comum, quando
gente comum ocupar a política”.
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Renovação Política

4



Por meio da minha atuação profissional na área das Relações
Internacionais, defendo para Beagá uma cidade mais alinhada
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pautados
pela AGENDA 2030 da ONU.

Para isso, desdobro esses objetivos em indicadores voltados para
três grandes frentes na cidade:

(1) Educação, (2) Mobilidade Urbana e (3) Direito das Mulheres. 

Isso só é possível com o engajamento dos cidadãos, na
construção de uma #BEAGAPARTICIPATIVA
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Onde atuei: Comissão da Verdade, Sebrae Minas, Rock Content,
RHI Magnesita.
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EIXO 1: GOVERNANÇA E INOVAÇÃO

Integra BH: Diversificar e integrar os meios de transporte da
cidade, com base em tecnologias que atendam a realidade dos
usuários, para desafogar o trânsito e o tempo de deslocamento
dos passageiros - que hoje ficam em média 202 horas por ano no
trânsito.

Caixas abertas e transparentes: Colaborar para revisão dos
contratos e critérios de escolha das empresas responsáveis pelas
linhas de ônibus em BH, lutando por tarifas justas e melhores
serviços prestados à população.

Ouvir para agir: Criar comitê de melhoria [no transporte público]
que reúna conselhos populares, de forma a melhorar o fluxo e
acesso à cidade de maneira mais integrada, fluida e acessível.
Planejar ações de enfrentamento ao problema histórico e
geográfico das enchentes em BH, em parceria com organizações
e universidades, de modo a garantir o acesso à cidade e à
moradia digna para todos.
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O que eu defendo?

MOBILIDADE URBANA
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EIXO 2: NINGUÉM DEIXADO PARA TRÁS (ACESSIBILIDADE) 

Mobilidade é um direito de todos: Garantir o acesso de todos à
cidade, prezando pela acessibilidade e o bem-estar, é direito
básico para uma vida em sociedade. É necessário dar mais
atenção e priorizar linhas de trânsito que conectam a periferia
ao centro.

BH sustentável: Estimular o uso de modais de transportes mais
limpos e sustentáveis, pensando  em uma cidade mais verde e nos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Nossa Beagá: Atuar no aumento das calçadas urbanas como
direito ao pedestre. Uma cidade dinâmica e viva não pode ser
pensada só para os carros. O aumento de calçadas propicia um
maior uso dos espaços da cidade e diversificação de meios de
locomoção.
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O que eu defendo?

MOBILIDADE URBANA
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EIXO 3: SEGURANÇA E INCENTIVO

Estamos juntos: Ampliar a disponibilidade do botão do pânico
para todos os transportes coletivos de Belo Horizonte,
estruturando ambientes mais seguros para os grupos vulneráveis
da sociedade, como, mulheres, LGBTQIA+, crianças e idosos.

Busão facilitado: Facilitar o acesso de alunos - do ensino básico
ao ensino superior - às instituições de ensino. Apoiar o meio passe
estudantil, cruzando informações e integrando dados sobre os
estudantes e seus principais trajetos.
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O que eu defendo?

MOBILIDADE URBANA
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EIXO 1: DIREITO DAS MULHERES EM RELAÇÃO À INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA

Capacitação de mulheres: Desenvolver o empreendedorismo
feminino  por meio da capacitação de belo-horizontinas em
situação de vulnerabilidade econômica ou vítimas de violência
de gênero, promovendo autonomia e visibilidade às mulheres em
conjunto com coletivos de mulheres e negócios locais.

Mulheres e política: Criar projetos de formação política de
mulheres para aumentar a participação feminina nos espaços de
poder e garantir que mais mulheres tenham domínio de seus
direitos. BH só é de fato participativa se incluir a todos.

Liderança feminina: Incentivar a liderança feminina nas empresas
por meio do combate ao assédio e outras formas de violência de
gênero no ambiente empresarial, promovendo ambientes de
trabalho mais justos. A inclusão de mulheres nas empresas e o
resultado de suas lideranças são indicativos de melhores
resultados para os negócios locais.
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O que eu defendo?

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

9



EIXO 2: Combate à violência de gênero

Incentivo à denúncia: Criar projetos de lei que (1) incentivem a
denúncia no ambiente de trabalho, universidades, em
estabelecimento comerciais e em vias públicas (2) deleguem
medidas protetivas amplas e acolhedoras. 

Atendimento à mulher vítima de violência: Implementar um
programa de treinamento específico para médicos, abrigos e
casas de apoio, para garantir um atendimento mais
especializado e acolhedor às vítimas de violência.
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O que eu defendo?

REPRESENTATIVIDADE FEMININA
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EIXO 1: Cidadania

Capacitação política, econômica e cidadã: Planejar a criação
de um programa de formação política, econômica e cidadã da
juventude, por meio da Escola Integrada, desenvolvendo
estudantes mais preparados para o futuro.

Gestão participativa: Reduzir a disparidade entre escolas
públicas municipais, pensando em compartilhamento de boas
práticas. Além disso, promover maior diálogo intersetorial dentro
de cada regional da cidade, assim como outros campos dos
bairros dialogando com as escolas. O CEP do cidadão não pode
definir a qualidade da educação.

Inclusão Social: Disseminar a inclusão digital nas periferias para
minimizar os danos causados pela pandemia e diminuir as
disparidades de acesso à educação entre alunos de escolas
públicas e particulares. Em conjunto, incentivar a inserção de
projetos sociais que viabilizem a cultura local e ações sociais da
comunidade.
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O que eu defendo?

EDUCAÇÃO INTEGRADA
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Eixo 2: INCLUSÃO

Inclusão: Atuar no acesso amplo a creches e à modalidade da
Escola Integrada, como direito do aluno mas também como
medida de gênero, permitindo, assim, uma melhor inserção de
mães no mercado de trabalho.

A falta de vaga nessas instituições impede que as mulheres se
dediquem a sua vida profissional, limitando sua independência
financeira.

Gênero e educação: Criar planos de ação contra a evasão
escolar de jovens e adolescentes causados pela gravidez na
adolescência, reduzindo as disparidades de gênero na
educação.
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O que eu defendo?

ACESSIBILIDADE DE GÊNERO

Se nós, mulheres, não estivermos lá,

quem fará isso por nós?
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77.031

Eu sonho com uma BH de luta, inclusão e participação
democrática, construída em conjunto com a população. Rostos
como o meu não são previsíveis na política, mas me comprometo
a mudar essa realidade. Por isso, sou pré-candidata a vereadora
pelo Solidariedade em Belo Horizonte.

@lauraluizacs31 98306-1676

https://api.whatsapp.com/send?phone=55319830616
https://www.facebook.com/lauraluizacs
https://www.instagram.com/lauraluizacs/
https://twitter.com/lauraluizacs

