
Assumimos nosso mandato 
em janeiro de 2021 com o 
lema #EmDefesaDaVida. 
Nosso objetivo foi o de dar 
voz às reivindicações da 
população e dos movimentos 
sociais, pautando cinco eixos 
prioritários: 1) Educação 
pública de qualidade; 2) Saúde 
– defesa do SUS e da vida; 3) 
Cultura em defesa da vida; 4) 
Meio ambiente – defender a 
vida em todas as dimensões 
e 5) Lutas por direitos e  
memória coletiva.
Com base nisso, buscamos 
apresentar iniciativas 
legislativas em sintonia com 
os movimentos populares 

e moradores de diversas 
regiões da cidade. 
2021 foi marcado pelo 
aumento de casos e mortes 
pela covid-19, com mais de 
600 mil vítimas, pela luta 
por vacina, pelo aumento 
da fome, do desemprego e 
da inflação. Por isso, nosso 
mandato reforçou a oposição 
ao governo negacionista 
e genocida de Bolsonaro, 
incentivou as lutas e fez parte 
dos atos pelo #ForaBolsonaro.
Também denunciamos 
a política hipócrita de 
Dória, que fingiu combater 
a covid-19, mas sempre 
manteve o interesse de 

grandes empresários à 
frente da proteção da vida, 
principalmente no setor 
da educação. 
Tivemos iniciativas pela 
bancada do PSOL para 
garantir Renda Básica e a 
sobrevivência das pessoas 
que ficaram impossibilitadas 
de trabalhar na pandemia. 
Pautamos o passe gratuito 
no transporte para pessoas 
desempregadas. Fizemos 
projetos pela transparência 
no processo de vacinação e 
comprovação de vacina em 
espaços de aglomeração.  
Combatemos o privilégio de 
grandes grupos econômicos, 

a privatização e o desmonte 
dos serviços públicos que 
o prefeito Dario Saadi tenta 
implementar na cidade  
como continuidade do 
governo Jonas. 
Fizemos isso em unidade 
com a bancada dos partidos 
de esquerda, pois é preciso 
somar forças e construir 
uma oposição que enfrente 
a desigualdade, o projeto 
de venda da nossa cidade, 
o autoritarismo e o projeto 
fascista e racista presente na 
sociedade e no parlamento. 
Venha construir conosco esse 
mandato popular em defesa 
da vida. 
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CONHEÇA ALGUMAS DAS NOSSAS AÇÕES

SAÚDE E  COMBATE À COVID-19
Transparência – O PLO – 20/2021, da bancada do PSOL, previa um sistema para o rastreamento de doses de vacina con-
tra a covid-19 e para a identificação da população vacinada, para evitar os “fura-fila”. Chegou a ser aprovado na Câmara, 
mas foi vetado por Dario.  

Testagem – O PLO 65/2021, das bancadas do PSOL e do PT, prevê a realização de testes para detecção da covid-19 em gru-
pos prioritários da população, como profissionais que se expõem ao vírus ou pessoas com doenças crônicas ou baixa imu-
nidade. 

Comprovação de vacina – O PLO - 322/2021 prevê a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação con-
tra a covid-19 para acesso e permanência no interior de estabelecimentos de uso coletivo.

MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Assumimos compromisso na campanha eleitoral e apresentamos o PLO 109/ 2021 que prevê o encerramento do zooló-
gico localizado nas dependências do Bosque dos Jequitibás. De acordo com o projeto, os animais de grande porte que vi-
vem em jaulas inadequadas deverão ser transferidos, evitando o sofrimento a que são submetidos e mantendo o Bosque 
como espaço de lazer, preservação e educação ambiental.

DESENVOLVIMENTO DO CAMPO GRANDE
Paulo Bufalo foi relator da Comissão de Estudos sobre o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Durante mais de 
seis meses de trabalho, a Comissão ouviu moradores, lideranças comunitárias, comerciantes da região e especialistas e 
apresentou um relatório com diagnósticos e apontamentos para investimento público na região. 

POLÍTICAS SOCIAIS PARA COMBATER A FOME E O DESEMPREGO
Renda básica – O PLO 43/2021 instituía um programa para enfrentamento da pobreza. No entanto, este projeto foi 
barrado pela base do prefeito na mesma sessão legislativa em que foi concedida redução de IPTU para galpões de 
grandes empresas. 

Transporte gratuito para desempregados – apresentamos o PLC 84/2021 para garantir o direito de locomoção de 
trabalhadores desempregados, evitando mais gastos na sua renda familiar e possibilitando a procura de oportunida-
des de emprego. 

EM DEFESA DA CULTURA
Paulo Bufalo é presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara no biênio 2021/2022. Neste ano a comissão abriu es-
paço para importantes debates, como: a preservação do prédio histórico da Lidgerwood, onde fica o Museu da Cidade; o Plano 
Municipal de Cultura; a defesa das casas de cultura, a memória da cultura negra e o centenário de Paulo Freire.


