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Ao longo de sua história, que 
começa em 1823, há exatos 
duzentos anos, o Parlamento 
brasileiro sempre foi muito 
criticado por suas mazelas e 
insuficiências – e também por 
suas virtudes.

O ataque mais vil e desarrazoado, 
porém, foi o do último 8 de 
janeiro. A depredação, a pilhagem 
e o dano ao patrimônio público, 
ocorridos também no Senado, no 
Palácio do Planalto e no plenário 
do STF, concretizaram uma 
evidente tentativa de golpe de 
Estado patrocinado pela 
extrema-direita.  

Não se tratou de “raio em céu 
azul”. Tudo foi planejado, 

articulado e estimulado, até ser 
executado. O ex-presidente da 
República, desde antes de ser 
derrotado nas urnas, tem evidente 
“domínio dos fatos” criminosos e 
contribuiu para eles.

Repudiar a destruição daquele dia 
sempre será pouco. É preciso 
apurar responsabilidades e punir 
com todo o rigor da lei os 
executores, mandantes e 
financiadores. 

Não aceitaremos nenhuma 
contemporização com os que 
violentaram nossa ainda frágil 
democracia, conquistada com 
luta, dor e lágrimas pelos que 
resistiram, de variadas formas, à 
ditadura implantada pelo golpe 

empresarial-militar de 1964 – que 
oficializou perseguição, seques- 
tro, prisão, tortura, banimento e 
morte para milhares de brasileiros 
e brasileiras. Ditadura nunca mais!

Não por acaso, os que 
estimularam a infâmia de 8 de 
janeiro são os mesmos que fazem 
o elogio do regime militar e dos 
seus torturadores. SEM ANISTIA! 
NÃO AO GOLPISMO, SIM À 
DEMOCRACIA, SEMPRE, MAIS, 
SEM FIM!

A defesa do Parlamento não pode 
ser conformista e conservadora, 
meramente “institucional”. O 
Parlamento no Brasil tem sido, 
quase sempre, expressão do 
interesse dos poderosos, das 

grandes corporações econômicas.  
As maiorias sociais raramente se 
constituem como maiorias 
políticas em nosso país de tanta 
desigualdade e marginalização 
social.

Mas esse Parlamento, ainda que 
com suas limitações na 
representação da população, 
alarga a base social do regime 
republicano. Só se justifica como 
espaço de dissenso, expressão 
dos interesses divergentes de 
grupos e classes. TEM QUE SER 
ANTÍDOTO CONTRA A AUTO- 
CRACIA!

Mesmo no Império, em que ditos 
“liberais” e “conservadores” eram 
duas faces da mesma moeda da 

aristocracia escravizadora, o 
Parlamento podia, vez ou outra, 
incomodar a dominação 
oligárquica. Republicanismo e 
abolicionismo ecoaram nele.

O Parlamento foi fechado, tanto 
no alvorecer do Império quanto 
no da República. Foi dissolvido 
tanto na chamada “Revolução de 
1930” quanto no Estado Novo e no 
golpe de 64. Na vigência do 
regime militar volta e meia era 
posto em recesso, à força.

Foi nesse período – “página infeliz 
da nossa História” - que o 
Parlamento sofreu nada menos 
que 173 cassações “por 
subversão”. Quem defendia os 
pequeninos, “os de baixo” – 

expressão do saudoso 
ex-deputado Florestan Fernandes 
– tinha a cabeça cortada.

Nossa candidatura busca afirmar 
uma ideia de Legislativo crítico, 
independente e propositivo, 
orientado pelo interesse público, 
poroso às demandas populares.

De certa forma, também 
“depreda” e “saqueia” o Poder 
Legislativo quem o reduz, pelo 
fisiologismo, a balcão de negó- 
ncios, toma lá dá cá, orçamento 
secreto, emendas de relator para 
apaniguados. 

Precisamos de uma candidatura 
que enfrente a lógica "imperial" da 
candidatura de Arthur Lira.  Ela foi 

fundamental para dar estabilidade 
ao governo criminoso de 
Bolsonaro. Com a consolidação de 
uma base “cevada” com 
orçamento secreto, o regimento 
foi rasgado várias vezes e projetos 
neoliberais como autonomia do 
BC e privatização da Eletrobrás 
acelerados. A devastação 
ambiental foi avalizada com a 
aprovação da urgência do PL 
191/2020, que libera a mineração 
em terras indígenas,enquanto os 
movimentos populares promo-  
viam o histórico Ato pela Terra, do 
lado de fora do Parlamento. 

Uma nova gestão Lira significaria 
salvo-conduto a deputados golpi- 
stas e chantagem permanente do 

Centrão para aprovação de 
projetos de interesse popular. 

Apequena o Parlamento e a 
própria Política quem troca votos 
por cargos na máquina pública, 
quem apoia iniciativas do 
Executivo não por seu mérito, mas 
pelas vantagens individuais ou 
grupais que possa receber.  
“Saqueia” a credibilidade do 
Legislativo quem o quer como 
mero “carimbador” da vontade do 
Executivo ou mesquinho “embar- 
reirador” - que vota contra o 
governo no método espúrio e 
infelizmente tão comum de “criar 
dificuldades para obter 
f a c i l i d a d e s ” . N E G O C I AÇ ÃO 
DEMOCRÁTICA E TRANSPA- 

RENTE É O OPOSTO DE 
NEGOCIATA! 

Aqueles acampamentos golpistas 
e o continuado discurso de ódio às 
diferenças nutriam e nutrem a 
antipolítica e o desprezo aos 
partidos. Mas práticas degenera- 
das, patrimonialistas, da insinceri- 
dade do “cretinismo parlamentar”, 
das Excelências que são 
excrescências também o fazem. 
Queremos um Parlamento movido 
a ideias, causas e debates, sem 
negacionismo, obscurantis- mo, 
medievalismo, terraplanismo, 
inspirados por “mitos” e “fake- 
news” de autocratas neofascistas!

É preciso livrar a Câmara dos 

Deputados tanto dos golpistas 
que pedem o voto para tramar 
contra ele quanto dos que querem 
mais e mais poder para fazer o 
Executivo refém de seus 
interesses oligárquicos e 
corporativos.

Nossa candidatura almeja 
expressar a defesa intransigente 
da democracia, do interesse 
público e da soberania popular, 
expressa no voto da população, 
tanto em 2 de outubro quanto no 
30 de outubro – que elegeu 
legitimamente o presidente Lula.
Sem perder o espírito crítico e 
fiscalizador, próprio do 
Parlamento, queremos um 
Legislativo que contribua para a 

reconstrução do país, após esses 
anos de trevas. O PSOL estará 
junto com o governo Lula em 
todas as suas iniciativas em defesa 
do povo, em especial o mais 
esquecido e marginalizado – como 
agora, frente ao trágico genocídio 
do povo Ianomâmi. 

A Câmara – e a cuia côncava sobre 
nós bem o expressa – tem que 
acolher as demandas do povo 
trabalhador, das mulheres que se 
insurgem contra tão continuada 
discriminação, dos povos 
originários tão acossados, do povo 
negro escravizado por séculos, do 
grande segmento LGBTQIA+, 
vítima do preconceito repugnante 
que machuca e mata.

Todas, todos e todes temos a 
honra de compor, mandatados 
pelas populações dos nossos 
estados, a Câmara nesse início da 
3ª década do século XXI. 

A cidadania consciente que aqui 
nos colocou tem a expectativa de 
aprovarmos mudanças profundas 
no SISTEMA TRIBUTÁRIO, hoje 
injusto e regressivo; reafirmarmos 
a PRESENÇA INDUTORA DO 
ESTADO – não paquidérmico nem 
mínimo – em uma economia que 
privilegie os valores do 
TRABALHO; no urgente CUIDADO 
AMBIENTAL, em tempos de 
emergência climática; na EDU- 
CAÇÃO pública, gratuita, laica e 
de qualidade; na SAÚDE para 

todos, com o SUS revitalizado; na 
CULTURA, sobretudo como 
manifestação da criatividade do 
povo; na CIÊNCIA e na 
TECNOLOGIA como motores do 
progresso social. Na desmilitari- 
zação e no desarmamento da vida 
civil e do mundo político, tão 
estimulados nos últimos anos.

O Parlamento tem importantíssimo 
papel na defesa de nossa 
democracia, ainda frágil e hoje tão 
ameaçada. Para isso, precisa diminuir 
o abismo que o separa da sociedade. 
Por isso, não pode abrigar o 
golpismo, o conservadorismo 
sectário, os arroubos neofascistas, as 
votações “animadas” pelo poder 
dissolvente do dinheiro.

Para tanto, peço seu voto 
consciente, livre, lúcido, indepen- 
dente. Pelo Brasil que a gente 
quer, e haverá de conquistar!

Brasília, 1 de fevereiro de 2023.
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Legislativo que contribua para a 

reconstrução do país, após esses 
anos de trevas. O PSOL estará 
junto com o governo Lula em 
todas as suas iniciativas em defesa 
do povo, em especial o mais 
esquecido e marginalizado – como 
agora, frente ao trágico genocídio 
do povo Ianomâmi. 

A Câmara – e a cuia côncava sobre 
nós bem o expressa – tem que 
acolher as demandas do povo 
trabalhador, das mulheres que se 
insurgem contra tão continuada 
discriminação, dos povos 
originários tão acossados, do povo 
negro escravizado por séculos, do 
grande segmento LGBTQIA+, 
vítima do preconceito repugnante 
que machuca e mata.

Todas, todos e todes temos a 
honra de compor, mandatados 
pelas populações dos nossos 
estados, a Câmara nesse início da 
3ª década do século XXI. 

A cidadania consciente que aqui 
nos colocou tem a expectativa de 
aprovarmos mudanças profundas 
no SISTEMA TRIBUTÁRIO, hoje 
injusto e regressivo; reafirmarmos 
a PRESENÇA INDUTORA DO 
ESTADO – não paquidérmico nem 
mínimo – em uma economia que 
privilegie os valores do 
TRABALHO; no urgente CUIDADO 
AMBIENTAL, em tempos de 
emergência climática; na EDU- 
CAÇÃO pública, gratuita, laica e 
de qualidade; na SAÚDE para 

todos, com o SUS revitalizado; na 
CULTURA, sobretudo como 
manifestação da criatividade do 
povo; na CIÊNCIA e na 
TECNOLOGIA como motores do 
progresso social. Na desmilitari- 
zação e no desarmamento da vida 
civil e do mundo político, tão 
estimulados nos últimos anos.

O Parlamento tem importantíssimo 
papel na defesa de nossa 
democracia, ainda frágil e hoje tão 
ameaçada. Para isso, precisa diminuir 
o abismo que o separa da sociedade. 
Por isso, não pode abrigar o 
golpismo, o conservadorismo 
sectário, os arroubos neofascistas, as 
votações “animadas” pelo poder 
dissolvente do dinheiro.

Para tanto, peço seu voto 
consciente, livre, lúcido, indepen- 
dente. Pelo Brasil que a gente 
quer, e haverá de conquistar!

Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ao longo de sua história, que 
começa em 1823, há exatos 
duzentos anos, o Parlamento 
brasileiro sempre foi muito 
criticado por suas mazelas e 
insuficiências – e também por 
suas virtudes.

O ataque mais vil e desarrazoado, 
porém, foi o do último 8 de 
janeiro. A depredação, a pilhagem 
e o dano ao patrimônio público, 
ocorridos também no Senado, no 
Palácio do Planalto e no plenário 
do STF, concretizaram uma 
evidente tentativa de golpe de 
Estado patrocinado pela 
extrema-direita.  

Não se tratou de “raio em céu 
azul”. Tudo foi planejado, 

articulado e estimulado, até ser 
executado. O ex-presidente da 
República, desde antes de ser 
derrotado nas urnas, tem evidente 
“domínio dos fatos” criminosos e 
contribuiu para eles.

Repudiar a destruição daquele dia 
sempre será pouco. É preciso 
apurar responsabilidades e punir 
com todo o rigor da lei os 
executores, mandantes e 
financiadores. 

Não aceitaremos nenhuma 
contemporização com os que 
violentaram nossa ainda frágil 
democracia, conquistada com 
luta, dor e lágrimas pelos que 
resistiram, de variadas formas, à 
ditadura implantada pelo golpe 

empresarial-militar de 1964 – que 
oficializou perseguição, seques- 
tro, prisão, tortura, banimento e 
morte para milhares de brasileiros 
e brasileiras. Ditadura nunca mais!

Não por acaso, os que 
estimularam a infâmia de 8 de 
janeiro são os mesmos que fazem 
o elogio do regime militar e dos 
seus torturadores. SEM ANISTIA! 
NÃO AO GOLPISMO, SIM À 
DEMOCRACIA, SEMPRE, MAIS, 
SEM FIM!

A defesa do Parlamento não pode 
ser conformista e conservadora, 
meramente “institucional”. O 
Parlamento no Brasil tem sido, 
quase sempre, expressão do 
interesse dos poderosos, das 

grandes corporações econômicas.  
As maiorias sociais raramente se 
constituem como maiorias 
políticas em nosso país de tanta 
desigualdade e marginalização 
social.

Mas esse Parlamento, ainda que 
com suas limitações na 
representação da população, 
alarga a base social do regime 
republicano. Só se justifica como 
espaço de dissenso, expressão 
dos interesses divergentes de 
grupos e classes. TEM QUE SER 
ANTÍDOTO CONTRA A AUTO- 
CRACIA!

Mesmo no Império, em que ditos 
“liberais” e “conservadores” eram 
duas faces da mesma moeda da 

aristocracia escravizadora, o 
Parlamento podia, vez ou outra, 
incomodar a dominação 
oligárquica. Republicanismo e 
abolicionismo ecoaram nele.

O Parlamento foi fechado, tanto 
no alvorecer do Império quanto 
no da República. Foi dissolvido 
tanto na chamada “Revolução de 
1930” quanto no Estado Novo e no 
golpe de 64. Na vigência do 
regime militar volta e meia era 
posto em recesso, à força.

Foi nesse período – “página infeliz 
da nossa História” - que o 
Parlamento sofreu nada menos 
que 173 cassações “por 
subversão”. Quem defendia os 
pequeninos, “os de baixo” – 

expressão do saudoso 
ex-deputado Florestan Fernandes 
– tinha a cabeça cortada.

Nossa candidatura busca afirmar 
uma ideia de Legislativo crítico, 
independente e propositivo, 
orientado pelo interesse público, 
poroso às demandas populares.

De certa forma, também 
“depreda” e “saqueia” o Poder 
Legislativo quem o reduz, pelo 
fisiologismo, a balcão de negó- 
ncios, toma lá dá cá, orçamento 
secreto, emendas de relator para 
apaniguados. 

Precisamos de uma candidatura 
que enfrente a lógica "imperial" da 
candidatura de Arthur Lira.  Ela foi 

fundamental para dar estabilidade 
ao governo criminoso de 
Bolsonaro. Com a consolidação de 
uma base “cevada” com 
orçamento secreto, o regimento 
foi rasgado várias vezes e projetos 
neoliberais como autonomia do 
BC e privatização da Eletrobrás 
acelerados. A devastação 
ambiental foi avalizada com a 
aprovação da urgência do PL 
191/2020, que libera a mineração 
em terras indígenas,enquanto os 
movimentos populares promo-  
viam o histórico Ato pela Terra, do 
lado de fora do Parlamento. 

Uma nova gestão Lira significaria 
salvo-conduto a deputados golpi- 
stas e chantagem permanente do 

Centrão para aprovação de 
projetos de interesse popular. 

Apequena o Parlamento e a 
própria Política quem troca votos 
por cargos na máquina pública, 
quem apoia iniciativas do 
Executivo não por seu mérito, mas 
pelas vantagens individuais ou 
grupais que possa receber.  
“Saqueia” a credibilidade do 
Legislativo quem o quer como 
mero “carimbador” da vontade do 
Executivo ou mesquinho “embar- 
reirador” - que vota contra o 
governo no método espúrio e 
infelizmente tão comum de “criar 
dificuldades para obter 
f a c i l i d a d e s ” . N E G O C I AÇ ÃO 
DEMOCRÁTICA E TRANSPA- 

RENTE É O OPOSTO DE 
NEGOCIATA! 

Aqueles acampamentos golpistas 
e o continuado discurso de ódio às 
diferenças nutriam e nutrem a 
antipolítica e o desprezo aos 
partidos. Mas práticas degenera- 
das, patrimonialistas, da insinceri- 
dade do “cretinismo parlamentar”, 
das Excelências que são 
excrescências também o fazem. 
Queremos um Parlamento movido 
a ideias, causas e debates, sem 
negacionismo, obscurantis- mo, 
medievalismo, terraplanismo, 
inspirados por “mitos” e “fake- 
news” de autocratas neofascistas!

É preciso livrar a Câmara dos 

Deputados tanto dos golpistas 
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uma base “cevada” com 
orçamento secreto, o regimento 
foi rasgado várias vezes e projetos 
neoliberais como autonomia do 
BC e privatização da Eletrobrás 
acelerados. A devastação 
ambiental foi avalizada com a 
aprovação da urgência do PL 
191/2020, que libera a mineração 
em terras indígenas,enquanto os 
movimentos populares promo-  
viam o histórico Ato pela Terra, do 
lado de fora do Parlamento. 

Uma nova gestão Lira significaria 
salvo-conduto a deputados golpi- 
stas e chantagem permanente do 

Centrão para aprovação de 
projetos de interesse popular. 

Apequena o Parlamento e a 
própria Política quem troca votos 
por cargos na máquina pública, 
quem apoia iniciativas do 
Executivo não por seu mérito, mas 
pelas vantagens individuais ou 
grupais que possa receber.  
“Saqueia” a credibilidade do 
Legislativo quem o quer como 
mero “carimbador” da vontade do 
Executivo ou mesquinho “embar- 
reirador” - que vota contra o 
governo no método espúrio e 
infelizmente tão comum de “criar 
dificuldades para obter 
f a c i l i d a d e s ” . N E G O C I AÇ ÃO 
DEMOCRÁTICA E TRANSPA- 

RENTE É O OPOSTO DE 
NEGOCIATA! 

Aqueles acampamentos golpistas 
e o continuado discurso de ódio às 
diferenças nutriam e nutrem a 
antipolítica e o desprezo aos 
partidos. Mas práticas degenera- 
das, patrimonialistas, da insinceri- 
dade do “cretinismo parlamentar”, 
das Excelências que são 
excrescências também o fazem. 
Queremos um Parlamento movido 
a ideias, causas e debates, sem 
negacionismo, obscurantis- mo, 
medievalismo, terraplanismo, 
inspirados por “mitos” e “fake- 
news” de autocratas neofascistas!

É preciso livrar a Câmara dos 

Deputados tanto dos golpistas 
que pedem o voto para tramar 
contra ele quanto dos que querem 
mais e mais poder para fazer o 
Executivo refém de seus 
interesses oligárquicos e 
corporativos.

Nossa candidatura almeja 
expressar a defesa intransigente 
da democracia, do interesse 
público e da soberania popular, 
expressa no voto da população, 
tanto em 2 de outubro quanto no 
30 de outubro – que elegeu 
legitimamente o presidente Lula.
Sem perder o espírito crítico e 
fiscalizador, próprio do 
Parlamento, queremos um 
Legislativo que contribua para a 

reconstrução do país, após esses 
anos de trevas. O PSOL estará 
junto com o governo Lula em 
todas as suas iniciativas em defesa 
do povo, em especial o mais 
esquecido e marginalizado – como 
agora, frente ao trágico genocídio 
do povo Ianomâmi. 

A Câmara – e a cuia côncava sobre 
nós bem o expressa – tem que 
acolher as demandas do povo 
trabalhador, das mulheres que se 
insurgem contra tão continuada 
discriminação, dos povos 
originários tão acossados, do povo 
negro escravizado por séculos, do 
grande segmento LGBTQIA+, 
vítima do preconceito repugnante 
que machuca e mata.

Todas, todos e todes temos a 
honra de compor, mandatados 
pelas populações dos nossos 
estados, a Câmara nesse início da 
3ª década do século XXI. 

A cidadania consciente que aqui 
nos colocou tem a expectativa de 
aprovarmos mudanças profundas 
no SISTEMA TRIBUTÁRIO, hoje 
injusto e regressivo; reafirmarmos 
a PRESENÇA INDUTORA DO 
ESTADO – não paquidérmico nem 
mínimo – em uma economia que 
privilegie os valores do 
TRABALHO; no urgente CUIDADO 
AMBIENTAL, em tempos de 
emergência climática; na EDU- 
CAÇÃO pública, gratuita, laica e 
de qualidade; na SAÚDE para 

todos, com o SUS revitalizado; na 
CULTURA, sobretudo como 
manifestação da criatividade do 
povo; na CIÊNCIA e na 
TECNOLOGIA como motores do 
progresso social. Na desmilitari- 
zação e no desarmamento da vida 
civil e do mundo político, tão 
estimulados nos últimos anos.

O Parlamento tem importantíssimo 
papel na defesa de nossa 
democracia, ainda frágil e hoje tão 
ameaçada. Para isso, precisa diminuir 
o abismo que o separa da sociedade. 
Por isso, não pode abrigar o 
golpismo, o conservadorismo 
sectário, os arroubos neofascistas, as 
votações “animadas” pelo poder 
dissolvente do dinheiro.

Para tanto, peço seu voto 
consciente, livre, lúcido, indepen- 
dente. Pelo Brasil que a gente 
quer, e haverá de conquistar!

Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ao longo de sua história, que 
começa em 1823, há exatos 
duzentos anos, o Parlamento 
brasileiro sempre foi muito 
criticado por suas mazelas e 
insuficiências – e também por 
suas virtudes.

O ataque mais vil e desarrazoado, 
porém, foi o do último 8 de 
janeiro. A depredação, a pilhagem 
e o dano ao patrimônio público, 
ocorridos também no Senado, no 
Palácio do Planalto e no plenário 
do STF, concretizaram uma 
evidente tentativa de golpe de 
Estado patrocinado pela 
extrema-direita.  

Não se tratou de “raio em céu 
azul”. Tudo foi planejado, 

articulado e estimulado, até ser 
executado. O ex-presidente da 
República, desde antes de ser 
derrotado nas urnas, tem evidente 
“domínio dos fatos” criminosos e 
contribuiu para eles.

Repudiar a destruição daquele dia 
sempre será pouco. É preciso 
apurar responsabilidades e punir 
com todo o rigor da lei os 
executores, mandantes e 
financiadores. 

Não aceitaremos nenhuma 
contemporização com os que 
violentaram nossa ainda frágil 
democracia, conquistada com 
luta, dor e lágrimas pelos que 
resistiram, de variadas formas, à 
ditadura implantada pelo golpe 

empresarial-militar de 1964 – que 
oficializou perseguição, seques- 
tro, prisão, tortura, banimento e 
morte para milhares de brasileiros 
e brasileiras. Ditadura nunca mais!

Não por acaso, os que 
estimularam a infâmia de 8 de 
janeiro são os mesmos que fazem 
o elogio do regime militar e dos 
seus torturadores. SEM ANISTIA! 
NÃO AO GOLPISMO, SIM À 
DEMOCRACIA, SEMPRE, MAIS, 
SEM FIM!

A defesa do Parlamento não pode 
ser conformista e conservadora, 
meramente “institucional”. O 
Parlamento no Brasil tem sido, 
quase sempre, expressão do 
interesse dos poderosos, das 

grandes corporações econômicas.  
As maiorias sociais raramente se 
constituem como maiorias 
políticas em nosso país de tanta 
desigualdade e marginalização 
social.

Mas esse Parlamento, ainda que 
com suas limitações na 
representação da população, 
alarga a base social do regime 
republicano. Só se justifica como 
espaço de dissenso, expressão 
dos interesses divergentes de 
grupos e classes. TEM QUE SER 
ANTÍDOTO CONTRA A AUTO- 
CRACIA!

Mesmo no Império, em que ditos 
“liberais” e “conservadores” eram 
duas faces da mesma moeda da 

aristocracia escravizadora, o 
Parlamento podia, vez ou outra, 
incomodar a dominação 
oligárquica. Republicanismo e 
abolicionismo ecoaram nele.

O Parlamento foi fechado, tanto 
no alvorecer do Império quanto 
no da República. Foi dissolvido 
tanto na chamada “Revolução de 
1930” quanto no Estado Novo e no 
golpe de 64. Na vigência do 
regime militar volta e meia era 
posto em recesso, à força.

Foi nesse período – “página infeliz 
da nossa História” - que o 
Parlamento sofreu nada menos 
que 173 cassações “por 
subversão”. Quem defendia os 
pequeninos, “os de baixo” – 

expressão do saudoso 
ex-deputado Florestan Fernandes 
– tinha a cabeça cortada.

Nossa candidatura busca afirmar 
uma ideia de Legislativo crítico, 
independente e propositivo, 
orientado pelo interesse público, 
poroso às demandas populares.

De certa forma, também 
“depreda” e “saqueia” o Poder 
Legislativo quem o reduz, pelo 
fisiologismo, a balcão de negó- 
ncios, toma lá dá cá, orçamento 
secreto, emendas de relator para 
apaniguados. 

Precisamos de uma candidatura 
que enfrente a lógica "imperial" da 
candidatura de Arthur Lira.  Ela foi 

fundamental para dar estabilidade 
ao governo criminoso de 
Bolsonaro. Com a consolidação de 
uma base “cevada” com 
orçamento secreto, o regimento 
foi rasgado várias vezes e projetos 
neoliberais como autonomia do 
BC e privatização da Eletrobrás 
acelerados. A devastação 
ambiental foi avalizada com a 
aprovação da urgência do PL 
191/2020, que libera a mineração 
em terras indígenas,enquanto os 
movimentos populares promo-  
viam o histórico Ato pela Terra, do 
lado de fora do Parlamento. 

Uma nova gestão Lira significaria 
salvo-conduto a deputados golpi- 
stas e chantagem permanente do 

Centrão para aprovação de 
projetos de interesse popular. 

Apequena o Parlamento e a 
própria Política quem troca votos 
por cargos na máquina pública, 
quem apoia iniciativas do 
Executivo não por seu mérito, mas 
pelas vantagens individuais ou 
grupais que possa receber.  
“Saqueia” a credibilidade do 
Legislativo quem o quer como 
mero “carimbador” da vontade do 
Executivo ou mesquinho “embar- 
reirador” - que vota contra o 
governo no método espúrio e 
infelizmente tão comum de “criar 
dificuldades para obter 
f a c i l i d a d e s ” . N E G O C I AÇ ÃO 
DEMOCRÁTICA E TRANSPA- 

RENTE É O OPOSTO DE 
NEGOCIATA! 

Aqueles acampamentos golpistas 
e o continuado discurso de ódio às 
diferenças nutriam e nutrem a 
antipolítica e o desprezo aos 
partidos. Mas práticas degenera- 
das, patrimonialistas, da insinceri- 
dade do “cretinismo parlamentar”, 
das Excelências que são 
excrescências também o fazem. 
Queremos um Parlamento movido 
a ideias, causas e debates, sem 
negacionismo, obscurantis- mo, 
medievalismo, terraplanismo, 
inspirados por “mitos” e “fake- 
news” de autocratas neofascistas!

É preciso livrar a Câmara dos 

Deputados tanto dos golpistas 
que pedem o voto para tramar 
contra ele quanto dos que querem 
mais e mais poder para fazer o 
Executivo refém de seus 
interesses oligárquicos e 
corporativos.

Nossa candidatura almeja 
expressar a defesa intransigente 
da democracia, do interesse 
público e da soberania popular, 
expressa no voto da população, 
tanto em 2 de outubro quanto no 
30 de outubro – que elegeu 
legitimamente o presidente Lula.
Sem perder o espírito crítico e 
fiscalizador, próprio do 
Parlamento, queremos um 
Legislativo que contribua para a 

reconstrução do país, após esses 
anos de trevas. O PSOL estará 
junto com o governo Lula em 
todas as suas iniciativas em defesa 
do povo, em especial o mais 
esquecido e marginalizado – como 
agora, frente ao trágico genocídio 
do povo Ianomâmi. 

A Câmara – e a cuia côncava sobre 
nós bem o expressa – tem que 
acolher as demandas do povo 
trabalhador, das mulheres que se 
insurgem contra tão continuada 
discriminação, dos povos 
originários tão acossados, do povo 
negro escravizado por séculos, do 
grande segmento LGBTQIA+, 
vítima do preconceito repugnante 
que machuca e mata.

Todas, todos e todes temos a 
honra de compor, mandatados 
pelas populações dos nossos 
estados, a Câmara nesse início da 
3ª década do século XXI. 

A cidadania consciente que aqui 
nos colocou tem a expectativa de 
aprovarmos mudanças profundas 
no SISTEMA TRIBUTÁRIO, hoje 
injusto e regressivo; reafirmarmos 
a PRESENÇA INDUTORA DO 
ESTADO – não paquidérmico nem 
mínimo – em uma economia que 
privilegie os valores do 
TRABALHO; no urgente CUIDADO 
AMBIENTAL, em tempos de 
emergência climática; na EDU- 
CAÇÃO pública, gratuita, laica e 
de qualidade; na SAÚDE para 

todos, com o SUS revitalizado; na 
CULTURA, sobretudo como 
manifestação da criatividade do 
povo; na CIÊNCIA e na 
TECNOLOGIA como motores do 
progresso social. Na desmilitari- 
zação e no desarmamento da vida 
civil e do mundo político, tão 
estimulados nos últimos anos.

O Parlamento tem importantíssimo 
papel na defesa de nossa 
democracia, ainda frágil e hoje tão 
ameaçada. Para isso, precisa diminuir 
o abismo que o separa da sociedade. 
Por isso, não pode abrigar o 
golpismo, o conservadorismo 
sectário, os arroubos neofascistas, as 
votações “animadas” pelo poder 
dissolvente do dinheiro.

Para tanto, peço seu voto 
consciente, livre, lúcido, indepen- 
dente. Pelo Brasil que a gente 
quer, e haverá de conquistar!

Brasília, 1 de fevereiro de 2023.

A SEGUIR, 
OS 20 PONTOS 
PROGRAMÁTICOS 
QUE NORTEARÃO 
NOSSA GESTÃO DA 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS.



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 
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muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 
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muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 

Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023

muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 

Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023

muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 

Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023

muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 
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muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 
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muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 



01. SEM ANISTIA:INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO 
PARA OS GOLPISTAS!

Nossa frágil democracia está sob risco. Não pode- 
mos mais conviver com a violência bolsonarista. Pre-
cisamos responsabilizar os culpados pelos atos de 
depredação e saque do patrimônio públicoem 
Brasília a que o país assistiu. Queremos processo, ex-
tradição e prisão de Jair Bolsonaro e uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar orga-
nizadores e financiadores do movimento golpis-
taque culminou com a invasão violenta e destruição 
das sedes dos Três Poderes em Brasília. Defender o 
Governo Lula, democraticamente eleito, contra os 
golpistas e reconstruir o país é nossa tarefa!

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve 
ser instalado imediatamente para julgamento das 
transgressões éticas e disciplinares de deputados e 
deputadas que apoiaram e/ou incentivaram a tenta-
tiva de golpe de Estado do último 08 de janeiro. 
Além disso, é preciso retomar todos os processos 
disciplinares dos parlamentares que defendem a di- 
tadura empresarial-militar brasileira, incitam à vi-
olência e promovem afrontas aos Direitos Humanos. 
Não podemos permitir a blindagem dos parlamenta-
res golpistas. A Câmara dos Deputados precisa 
reagir com firmeza aos que atentam contra a 
democracia!  

02. DEMOCRACIA NO PARLAMENTO! 

Defendemos uma agenda parlamentar que contem-
ple mais Projetos de Leis de iniciativa popular; a con-
vocatória de plebiscitos e referendos para temas es-
tratégicos para o nosso país e uma Reforma Política 
que aproxime o povo do Parlamento. Além disso, de-
fendemos a ampla participação popular nos espaços 
da Câmara, nas sessões plenárias e nas comissões, e 
transparência em todos os atos da Casa. 

03. NÃO AO ORÇAMENTO SECRETO: 
O ORÇAMENTO DEVE SER PÚBLICO E 
DEMOCRÁTICO!

Arthur Lira e Jair Bolsonaro comandaram o maior 
escândalo de corrupção do país. O orçamento se-
creto irrigou, sem qualquer critério técnico, bases 
eleitorais dos parlamentares bolsonaristas e facilitou 
a corrupção.
 
A bancada do PSOL não deu tréguas e propôs 
inúmeras iniciativas para investigar os casos de cor-
rupção. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma 
ação do PSOL, Rede, PSB, Verde e PDT, declarou o 
orçamento secreto inconstitucional por violação à 
moralidade, à legalidade, à transparência, ao con-
trole social das finanças públicas, à impessoalidade, 
à isonomia e ao regime de emendas parlamentares 

ao Orçamento. O fim do orçamento secreto é um im-
portante passo para pensarmos em novos padrões 
de governabilidade no Brasil. Queremos um orça-
mento participativo e dialogado com o povo! 

04. REVOGAR O TETO DE GASTOSE TAXAR 
GRANDES FORTUNAS!

Arthur Lira e Bolsonaro implementaram políticas li- 
berais e privatizantes que rasgaram a nossa Consti-
tuição e promoveram o desmonte do Estado brasile-
iro. É preciso revogar o teto dos gastos, que é a base 
de sustentação de todas as políticas de “austeri-
dade” fiscal e do retrocesso democrático e consti-
tucional. Não haverá democracia plena, com investi-
mento em direitos sociais e ciência, enquanto 
houver teto de gastos. Trata-se de uma anomalia 
fiscal em qualquer comparação internacional, além 
de ser uma violência aos direitos sociais constitucio-
nais. 

Queremos impulsionar a geração de renda, comba- 
ter a pobreza, dinamizar a economia, estimular o 
consumo, produzir investimentos e abrir novos 
postos de trabalho. Propomos a implementação de 
um imposto sobre grandes fortunas, a revogação 
das isenções de imposto de renda sobre lucros e di- 
videndos e o aumento da contribuição social sobre o 
lucro líquido das instituições financeiras. 

05. NOSSA PRIORIDADE É COMBATER A FOME 
E A MISÉRIA! 

A fome é um produto das relações econômicas, 
políticas e sociais que produzem a desigualdade e a 
miséria. A radicalização do ajuste fiscal implementa-
do por Bolsonaro e Paulo Guedes, com o apoio de 
Arthur Lira, teve como consequência direta levar o 
Brasil de volta ao mapa da fome. Políticas de segu-
rança e soberania alimentar abandonadas, estoques 
reguladores de alimentos desmantelados e a alta in-
flação do preço dos alimentos criaram as condições 
para a população brasileira conviver com a fome 
como realidade de mais de 33 milhões de pessoas. É 
preciso que as iniciativas dos movimentos sociais, 
que estiveram na linha de frente do combate à fome, 
sejam transformadas em políticas públicas, a exemp-
lo do Programa Cozinha Solidária - que entrega mar-
mita de graça para quem precisa.

06. EM MEMÓRIA DE BRUNO E DOM: EM DEFESA 
DA AMAZÔNIA E DAS NOSSAS FLORESTAS! 

O governo Bolsonaro promoveu um desmonte inédi-
to nos órgãos de controle ambiental e de proteção 
ao direito das populações indígenas do Brasil. Arthur 
Lira foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro na 
tentativa de “passar a boiada”. Interromper a destru-
ição desenfreada do meio ambiente e promover uma 

reforma agrária agroecológica e da agricultura fa-
miliar, garantindo um país livre de agrotóxicos, a so-
berania e a segurança alimentar da população, é 
uma tarefa prioritária do nosso tempo. 

O Brasil assistiu horrorizadoaos crimes humanitári-
os, promovidos por Jair Bolsonaro e seus ex-minis-
tros, contra os Ianomâmis. É dever da Câmara dos 
Deputados, através de Comissão Externa, acompa- 
nhar no local os desdobramentos e defender a vida 
e os territórios Ianomâmis. Também vamospropor 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os crimes ambientais e contra os povos in-
dígenas cometidos pelo governo Bolsonaro, Ricardo 
Salles e demais aliados. Seguiremos lutando por 
justiça para Bruno e Dom! É preciso investigar e 
punir quem desmatou, poluiu e incentivou garimpo 
em terras indígenas! 

07. BEM VIVER E BANCADA DO COCAR! 

Para a nova legislatura, conseguimos fazer História 
elegendo candidaturas indígenas. Após mais de 500 
anos de ausência quase total, e em um Congresso 
que elegeu apenas duas pessoas indígenas em toda 
a sua História, temos a chegada da Bancada do 
Cocar, que, além de trazer para o centro do debate 
político as pautas indígenas, é o primeiro passo para 
combater o racismo da ausência, que afastou por 

xuais e reprodutivos. Também defendemos projetos 
que garantam o direito a um parto seguro e human-
izado, e respeito à autonomia das mulheres e seus 
direitos sexuais e reprodutivos. Em diálogo com a 
bancada feminina e o Ministério da Mulher e o 
Ministério Igualdade Racial, vamos criar um Grupo 
de Trabalho em conjunto com a sociedade civil para 
pensar uma agenda feminista para a Câmara dos 
Deputados. 

09. CONTRA A VIOLÊNCIA POLÍTICA. 
MARIELLE VIVE!

Marielle Franco, mulher negra, socióloga, feminista, 
militante dos direitos humanos, foi eleita vereadora 
no Rio de Janeiro, na eleição municipal de 2016, com 
a quinta maior votação. Denunciava, constante-
mente, abusos de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades cariocas e vio-
lações de Direitos Humanos. Nossa companheira foi 
executada a tiros, no dia 14 de março de 2018, e jun-
tamente com ela foi assassinado Anderson Gomes, 
que conduzia o veículo em que a vereadora se en-
contrava. Os assassinatos de Marielle e Anderson, 
que chocaram o Brasil e o mundo, representam um 
grave atentado ao direito à vida e à democracia. Pre-
cisamos acabar com a violência política no nosso 
país! 

Defendemos a criação do Observatório da Violência 
Política de Gênero e Raça da Câmara dos Deputa-
dos, conforme proposta da nossa bancada. De 
acordo com um estudo recente realizado pelas orga-
nizações da sociedade civil Terra de Direitos e  
Justiça Global, mulheres representam 76% dos alvos 
de casos de violência política no Brasil. O Obser-
vatório terá o objetivo de monitorar a violência 
política, em conjunto com entidades da sociedade 
civil, e de tomar iniciativas no campo legislativo. 
A luta contra a violência política de gênero e raça 
deve ser prioridade da Câmara dos Deputados e 
Deputadas. 

10. EM DEFESA DA LUTA LGTBQI+ E TODAS AS 
FORMAS DE AMOR!

A construção de uma sociedade mais justa passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento e garantia 
dos direitos das pessoas LGBTQI+. No atual momen-
to político, em que o governo Bolsonaro, agora en-
cerrado, reforçou preconceitos e extinguiu políticas 
contra a discriminação das pessoas LGBTQI+, é fun-
damental que tenhamos na Câmara dos Deputados 
a aprovação de projetos que garantam a cidadania, 
a identidade e os direitos de todas as pessoas e 
famílias. 

barrar a mercantilização e a privatização da edu-
cação diante dos ataques do governo Bolsonaro e 
Arthur Lira. Nosso compromisso é com a defesa da 
educação pública, gratuita e contra as medidas que 
colocam em risco sua qualidade e seu caráter uni-
versal. Apoiamos a luta pela revogação da reforma 
do ensino médio.

Por isso, é urgente a recomposição orçamentária 
das universidades e institutos federais, que sofrem 
processo de asfixia e sucateamento desde o golpe 
de 2016. Além disso, é preciso preservar a autono-
mia universitária, sucessivamente violentada pelo 
governo Bolsonaro. Devemos garantir o reajuste das 
bolsas da Capes e do CNPq, para que seja assegura-
da a qualificação dos profissionais da educação, e 
para que pesquisadores de todas as áreas tenham 
condições dignas de realizar seu trabalho. 

17. SIM À VIDA E NÃO ÀS ARMAS: POR 
OUTRA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA! 

No governo Bolsonaro, houve um crescimento 
recorde de novos registros de armas de fogo no 
nosso país. Até novembro de 2021, o governo 
Bolsonaro registrou 460.351 novas armas e fez 
crescer o volume de importação em 33%. Junto ao 
governo Lula, é preciso revogar todas as normativas 
armamentistas da gestão Bolsonaro e ampliar o con-

trole de armas e munições no país. Defendemos 
também políticas de segurança responsáveis, com 
ampliação dos investimentos em inteligência, 
respeito aos Direitos Humanos e melhores 
condições de trabalho e valorização da carreira poli-
cial. Também vamos impedir qualquer retrocesso 
legislativo no controle das armas e munições! 

18. SEM CULTURA NÃO HÁ DEMOCRACIA!

O governo Bolsonaro, além de criminalizar as 
trabalhadoras e trabalhadores da área, promoveu 
um verdadeiro desmonte das políticas públicas de 
Cultura, setor fortemente atingido pela pandemia. A 
bancada do PSOL batalhou para aprovar recursos 
emergenciais e de investimento para a Cultura, por 
meio das leis Aldir Blanc 1 e 2 e Paulo Gustavo. 
Defenderemos, junto ao Ministério da Cultura, a 
ampliação de uma política de financiamento perma-
nente nos moldes da Lei Aldir Blanc, de forma a 
garantir a dignidade e o desenvolvimento da 
produção cultural no Brasil. 

19. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATUITO E DE QUALIDADE!

O transporte como um direito social previsto na 
Constituição é fundamental para o desenvolvimento 
das cidades, para o seu funcionamento regular e 

para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, em especial para 
os moradores das periferias. Nesse sentido, quere-
mos criar um Grupo de Trabalho para avançar em 
propostas que garantam a qualidade e a gratuidade 
do transporte público! 

20. VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA!

É necessária a aprovação dos projetos que garantam 
que o Estado brasileiro conduza a investigação dos 
fatos e impute as consequentes responsabilidades 
penais relativas a crimes praticados por agentes es-
tatais durante o período da Ditatura Militar, dando 
cumprimento à decisão condenatória da Corte Inter-
americana de Direitos Humanos. Em um momento 
deascensão do neofascismo, é fundamental resgatar 
a Verdade, a Memória e a Justiça. Para que não se 
repita, para que nunca mais aconteça! 

Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023

muitos anos esses povos da política institucional. É 
hora de pautar a demarcação dos territórios indíge-
nas, combater a violência e a intrusão neles, apoiar a 
reconstrução dos órgãos de fiscalização, de saúde 
indígena, de educação territorializada – apoiando o 
novo e ancestral Ministério dos Povos Indígenas. 
Entre as nossas pautas prioritárias, defendemos a 
vida, a cultura e as tradições dos povos indígenas. É 
hora de reflorestar o Congresso e mudar esse 
cenário de ausência dos últimos 523 anos.

08. VIVA A LUTA DAS MULHERES!

A maior participação das mulheres na política é fun-
damental para a construção de uma sociedade mais 
justa, bem como para o combate ao assédio, à dis-
criminação, e à violência contra a mulher. Nosso 
compromisso é pautar os projetos que assegurem a 
efetiva representatividade das mulheres na con-
dução dos trabalhos legislativos, como a política de 
reserva de vagas na Câmara dos Deputados, nas As-
sembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais; também 
pautaremos e apoiaremos projetos que combatam 
todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo a violência política, e que assegu- 
rem a promoção da saúde da mulher, garantam os 
direitos de mulheres travestis e transexuais e recon-
heçam a sua cidadania, identidade e os direitos se- 

11.  VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Com o desmonte promovido pelo governo de 
Bolsonaro, observa-se a ausência absoluta de políti-
cas públicas nas áreas da segurança, saúde, mora-
dia, educação, meio ambiente, trabalho cultura e 
lazer voltados à população negra. 

Na última década, 408.605 pessoas negras, em sua 
maioria jovens pobres, foram assassinadas no Brasil. 
De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, de cada 100 pessoas mortas no país 
em 2021, 78 eram negras. Mulheres negras represen-
tam 62% das vítimas de feminicídio no país. É funda-
mental investigar o caráter sistemático, massivo e 
permanente do assassinato de jovens negros e 
recomendar a adoção de medidas de reparação, 
transição, restauração e responsabilização penal de 
seus perpetradores. É preciso que a Câmara, em 
diálogo com a sociedade civil e o movimento negro, 
elabore diagnósticos e aprove projetos em defesa da 
juventude negra! 

12. MAIS NEGROS E NEGRAS NA POLÍTICA!

Aumentar a representatividade dos/as negros e 
negras nos espaços decisórios é fundamental para a 
nossa democracia, estabelecendo um novo padrão 
mais inclusivo e democrático de ocupação nos 

cargos de poder na Casa. É nosso compromisso 
pautar o Projeto de Leicontra o racismo institucional, 
apresentado por parlamentares negras e negros do 
PSOL e de outros partidos de esquerda.Também 
defendemos a criação, no âmbito da Câmara dos 
Deputados, da Secretaria da Igualdade Racial, que 
será um órgão político e institucional atuante na 
defesa das populações negra e indígena brasileira, 
buscando tornar a Câmara um centro de debate 
sobre as questões relacionadas à igualdade racial e à 
defesa dos direitos da população negra. 

13. MORADIA É UM DIREITO!

O déficit habitacional brasileiro vem crescendo cada 
vez mais nos últimos anos. O fim do programa Minha 
Casa, Minha Vida representou um retrocesso sem 
precedentes ao direito social à moradia no Brasil. A 
retomada de uma nova fase do MCMV é essencial 
para melhorar as condições de vida do nosso povo e 
impulsionar a retomada do crescimento econômico 
do país. É necessário dar ênfase à modalidade Enti-
dades do MCMV, visto que a autogestão dos movi-
mentos sociais na construção de moradia popular 
representou uma melhor qualidade nas unidades 
habitacionais produzidas pelo programa. Por fim, 
também é preciso aumentar o valor do subsídio 
dessas unidades habitacionais por parte da Caixa 
Econômica Federal, com objetivo de reverter a de-

fasagem atual. Também é preciso aprovar uma legis-
lação que suspenda os despejos e remoções e con-
strua alternativas dignas de moradias para as 
famílias, a exemplo da luta para impedir despejos na 
pandemia, a partir da ADPF nº 828, de autoria do 
PSOL, MTST e movimentos sociais. É fundamental 
também a retomada e fortalecimento do programa 
de reforma agrária.

14. CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E EM DEFESA 
DOS BANCOS PÚBLICOS! PELO FIM DO PPI! 

Nosso compromisso é com a suspensão da agenda 
de privatizações e de concessões e com uma 
agenda política de proteção e fortalecimento dos 
bancos públicos, incluindo o BNDES. Trata-se de um 
instrumento fundamental para a execução de políti-
cas anticíclicas em momentos de crise, com compro-
misso ambiental, que, no Brasil de Bolsonaro, foram 
desmontadas. Também defendemos a fortalecimento 
da Petrobras, dos Correios e a reestatização da 
Eletrobras. 

Também defendemos o fim o PPI (preços de pari-
dade de importação). A dolarização do preço dos 
combustíveis penaliza a população brasileira e bene-
ficia somente os grandes acionistas. A bancada do 
PSOL inclusive apresentou projeto de lei que leva 
em consideração os custos reais da empresa para a 
produção em solo nacional. 

15. EM DEFESA DO SUS! 

Um dos campos mais afetados pelo negacionismo 
impulsionado pelo governo Bolsonaro e seus aliados 
foram as políticas de saúde, principalmente no en-
frentamento da pandemia de COVID-19, marcado 
por desrespeito às medidas de isolamento social 
recomendadas por órgãos internacionais, estímulo e 
divulgação de tratamentos sem comprovação cientí-
fica e atraso na compra de vacinas. O acompanham-
ento da chamada “pós-pandemia” e de proposições 
relacionadas ao tema será uma das tarefas pri-
oritárias para a próxima legislatura, assim como uma 
atuação forte e combativa junto à sociedade civil e 
aos movimentos sociais, no que diz respeito às 
políticas de apoio à saúde da mulher, infância e ado-
lescência, saúde mental e à luta das categorias por 
condições dignas de trabalho. No que tange à saúde 
suplementar, será de grande importância o acom-
panhamento dos reajustes dos planos de saúde e a 
implementação eficaz do rol exemplificativo. Defen-
demos a saúde pública gratuita e de qualidade, com-
prometida com a ciência e tecnologia!

16. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
DA PESQUISA!

No Congresso Nacional, nas ruas, nas escolas e nas 
universidades, os embates foram constantes para 


