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Um mandato 
combativo,
feminista e 
antifascista.

samiabomfim.com.br
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Dedicamos essa cartilha aos mais de 620 
mil brasileiros que perderam suas vidas 
para a Covid-19 e também aos profissionais 
de saúde que atuam na linha de frente do 
combate ao coronavírus, enfrentando a 
pandemia com determinação, coragem 
e afeto, apesar da péssima gestão e do 
negacionismo do Bolsonaro.
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Sâmia Bomfim, 32 anos, é deputada federal pelo PSOL em 
São Paulo. Elegeu-se à Câmara dos Deputados com 249.887 
votos, sendo a candidata de esquerda campeã de votos em SP 
em 2018. Professora de formação e servidora pública na USP, 
Sâmia foi vereadora e tem trajetória nos movimentos sociais. É 
mãe do pequeno Hugo. No exercício do seu mandato, tornou-
-se uma das principais vozes na resistência ao governo Bolso-
naro e por três anos consecutivos foi eleita pelo Prêmio Con-
gresso em Foco uma das dez melhores deputadas do Brasil. 
Também recebeu o Prêmio Viva, da revista Marie Claire, como 
autora do melhor projeto em defesa da vida das mulheres du-
rante a pandemia. Além disso, está no topo do ranking “Elas 
no Congresso”, da revista Azmina, que reúne as parlamentares 
que mais apresentaram projetos e iniciativas legislativas em de-
fesa da vida das mulheres.
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Provavelmente você já conhece minha trajetó-
ria de luta e minha atuação parlamentar. Fui 
eleita deputada federal em 2018 e desde então 
tenho buscado honrar meu maior compromis-
so, que é lutar contra os retrocessos, contra o 
fascimo e defender a democracia, os direitos 
sociais, a classe trabalhadora e as mulheres. 
Diante dos ataques do governo Bolsonaro, 
não foi fácil este período, mas não podemos 
desanimar. 

Nos últimos anos, pude exercer o papel de 
líder da bancada do PSOL e integrei impor-
tantes comissões da Câmara. Apresentei pro-
jetos de lei, fiscalizei os governos, confrontei 
ministros e representantes do Estado, promovi 
audiências públicas, debates e reuniões. Estive 
entre as que apresentaram um dos primeiros 
pedidos de impeachment de Bolsonaro, que 
contou com mais de 1 milhão de assinaturas 
de apoio. Sempre estive nas  manifestações de 
rua, o verdadeiro motor das transformações.

O Brasil passa por um momento triste. Atra-
vessamos uma pandemia com um número 
assustador de mortes e voltamos a conhecer 
a fome e o desemprego. Não nos resta outra 
saída senão a derrota deste governo genocida 
que nos oprime todos os dias. 

Nesta cartilha, você conhecerá muitas ações 
do nosso mandato. Atuamos sempre de forma 
coletiva, feminista e antifascista. Nosso traba-
lho só tem razão de existir graças ao apoio de 
todas e todos que nos acompanham e apoiam. 

A todos vocês, muito obrigada! E boa leitura.

Olá,

Eu sou a Sâmia.
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• Protocolou o primeiro e mais amplo 
pedido de impeachment de Jair Bolso-
naro. 

• Foi coautora da emenda que garantiu 
auxílio emergencial em dobro (R$1200) 
para as mães chefes de família (Lei 
13982/20).

• Foi coautora da Lei Aldir Blanc, para 
apoiar os trabalhadores da cultura (Lei 
14017/20).

• Conquistou a vacinação prioritária para 
gestantes e puérperas (Lei 14190/21).

• Conquistou, junto com a bancada do 
PSOL, a proibição de despejos e remo-
ções durante a pandemia (ADPF 828).

• É coautora da lei que garante indeni-
zação aos familiares de trabalhadores da 
saúde que perderam a vida no combate à 
Covid-19. (Lei 14.128/21)

• Ganhou o prêmio Viva de melhor Pro-
jeto de Lei em defesa da vida das mulhe-
res na pandemia, da revista Marie Claire 
(PL 1552/20).

•Realizou primeira audiência pública 
com entregadores de app e é coautora da 

lei que garante condições de trabalho na 
pandemia (Lei 1665/2020).

• Entrou com ação no STF para impedir 
a distribuição do ineficaz “kit covid”.

• Destinou 2 milhões em emendas parla-
mentares para compra de vacina no Es-
tado de São Paulo.

• Cobrou de João Doria a vacinação prio-
ritária dos trabalhadores da educação e 
defendeu a saúde da comunidade escolar 
presidindo a subcomissão do retorno se-
guro às aulas.

• Cobrou dezenas de prefeituras paulis-
tas para garantir o pagamento de renda 
emergencial aos mais pobres durante a 
pandemia.

• Denunciou a gestão genocida de Bol-
sonaro à Organização Mundial da Saúde.

•  Apresentou Projeto de Lei para distri-
buição gratuita de máscaras PFF2 em lo-
cais de grande Circulação (PL 1151/21).

• Apresentou Projeto de Lei para que 
pessoas com sequelas oriundas da covid 
ou tratamentos médicos ineficazes sejam 
indenizadas (PL 3842/21).

Desde o início da pandemia, Sâmia lutou em defesa da vacina, do au-
xílio emergencial e contra o projeto genocida de Jair Bolsonaro que re-
sultou na morte de mais de 600 mil brasileiros. Confira algumas ações 
do mandato durante a pandemia:

FORA BOLSONARO! NOSSAS 
LUTAS CONTRA A PANDEMIA E O 
GENOCÍDIO
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Foto: Felipe Penteado

Sâmia, Padre Júlio Lancellotti e coletivo Juntas! 
fazem ação de distribuição de absorventes.

Sâmia e seu filho Hugo em 
manifestação feminista.
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PELA VIDA DAS
MULHERES

As mulheres são as maiores inimigas do governo Bolsonaro. Sâmia é 
campeã de projetos para combater a violência machista e defender os 
direitos das mulheres na Câmara dos Deputados. Confira algumas das 
iniciativas em 2021:

• Lei Mari Ferrer, de coautoria de Sâ-
mia, foi aprovada e busca combater 
constrangimentos de mulheres víti-
mas de violência durante julgamento 
(Lei 14245/21).

• Junto com deputado Glauber Braga, 
apresentou o Projeto de Lei para criar 
o Estatuto da Parentalidade, que busca 
ampliar o tempo de licença para pais e 
mães cuidarem de seus bebês recém-
-nascidos (PL 2765/20).

• Apresentou Projeto de Lei que am-
plia reparação civil para vítimas de 
abuso sexual (PL 4186/21).

• Garantiu que as deputadas em licen-
ça-maternidade não fossem tratadas 
como ausentes no painel de votação 
da Câmara federal. 

• Apresentou o Projeto de Lei que tor-
na ilegal autorização dos companhei-
ros para utilização dos métodos con-
traceptivos e técnicas de concepção 
(PL 4389/21).

• Promoveu campanha de arrecada-
ção e distribuição de absorventes para 
pessoas em situação de vulnerabilida-
de. 

• Venceu prêmio Viva, da revista Ma-
rie Claire, e está no topo do ranking 
“Elas no Congresso”, da revista Azmi-
na, como parlamentar que defende a 
vida e o direitos das mulheres.

• É coautora do Projeto de Decreto 
Legislativo para anular a portaria do 
governo federal que restringe o acesso 
ao aborto legal (PDL 472/20).
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EDUCAÇÃO É DEVER DO 
ESTADO E PRIORIDADE DO 
NOSSO MANDATO!

A pandemia serviu de pretexto 
para os diferentes governos 
avançarem no desmonte da 
educação pública. Do ensino 
básico à pós-graduação, a situação 
é de corte de verbas e ataque aos 
educadores e pesquisadores. 
Em 2021, Sâmia seguiu no 
enfrentamento. Confira algumas 
ações do mandato:

• Membra titular da Comissão de 
Educação.

• Presidiu a subcomissão da Câma-
ra para debater o retorno seguro às 
aulas presenciais, onde lutou pela 
vacinação prioritária dos profissio-
nais de educação.

• Apresentou emendas para recom-
posição do orçamento da educação.

• Destinou 4,6 milhões de reais em 
emendas parlamentares para a edu-
cação pública e a pesquisa científi-
ca.

• Cobrou a aplicação dos recursos 
do novo Fundeb para pagamento 

de salário dos professores do ensi-
no público. 

• Pressionou pelo adiamento do 
ENEM 2020 por conta da pande-
mia.

• Defendeu os trabalhadores da 
CAPES contra a ingerência políti-
ca.

• Lutou contra os cortes de verbas 
do CNPq.

• Apresentou emenda e voto em se-
parado para impedir que recursos 
do FUNDEB fossem destinados à 
rede privada.

• Apoiou as greves sanitárias dos 
profissionais da educação.

• Impediu o “Tribunal ideológico” 
bolsonarista no ENEM, depois de 
denúncia apresentada ao MPF.

• Conquistou o 2º lugar do Prêmio 
Congresso em Foco na categoria 
“Luta pela educação”, em 2020.
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EM DEFESA DOS 
SERVIÇOS E DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS

Jair Bolsonaro, João Doria e Ri-
cardo Nunes seguem unidos no 
ataque sistemático aos servidores 
e aos serviços públicos. A famige-
rada PEC 32, o PLC 26 e o SAM-
PAPREV 2 são exemplos do des-
prezo deles pelos trabalhadores, 
pelos serviços públicos e por toda 
a população. Sâmia é funcionária  
pública e, em 2021, seguiu na de-
fesa de todos os servidores e das 
empresas pú-
blicas. Confira 
algumas ações 
do mandato:

• Acionou o Jus-
tiça para rever-
ter a extinção da 
PROGUARU.

• Propôs a cria-
ção de comissão 
externa junto 
com os traba-
lhadores para 
acompanhar o 
processo rees-
truturação do 
Banco do Brasil.

• Promoveu debate sobre a Refor-
ma Administrativa e apoio a luta 
contra a PEC 32.

• Apresentou ação no STF para im-
pedir a privatização da Eletrobras.

• Lutou com os servidores contra 
o SAMPAPREV  2 e o PLC 26 de 
Doria.
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NÃO À RETIRADA DE 
DIREITOS E VENDA DO 
PATRIMÔNIO NACIONAL

O projeto neoliberal de Bolsonaro 
e Paulo Guedes coloca o Brasil de 
joelhos e destrói a economia nacio-
nal. Enquanto Guedes afirma que a 
economia está “bombando”, famí-
lias são obrigadas a comer ossos e 
revirar lixos. Nosso mandato luta 
todos os dias contra essa agenda 
que privilegia o rentismo e os bi-
lionários. Confira algumas inicia-
tivas:

• Protocolou Projeto de Lei para ins-
tituir a renda básica permanente no 
Brasil (PL 3934/20). 

• Votou não à autonomia do 
Banco Central.

• Lutou contra a privatização 
dos Correios, Eletrobras, DA-
TAPREV e Serpro.

• Apresentou Projeto 
de Lei para garantir 
auxílio-aluguel 
emergencial 
para os mais 
vulneráveis (PL 
1703/21).

• Coautora do Projeto de Lei que 
cria política para redução do preço 
do combustível e gás de cozinha (PL 
3421/21).

• Pediu abertura de CPI para investi-
gar Paulo Guedes por possuir dóla-
res não declarados em paraíso fiscal.

• Recolheu assinaturas para colocar 
em urgência a apreciação do Proje-
to de Lei que institui a taxação das 
grandes fortunas (PLP 277/08).

14 Sâmia na luta contra a PEC 32!
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ECOSSOCIALISMO 
OU BARBÁRIE

O país com a maior biodiversida-
de do mundo tornou-se vilão glo-
bal do meio ambiente por conta 
do projeto de destruição desen-
freada da nossa natureza pro-
movido pelo governo Bolsonaro. 
Ricardo Salles saiu do Ministério, 
mas a boiada segue passando. 
Junto com a bancada do PSOL, 
Sâmia atuou para denunciar o 
desmonte da fiscalização ambien-
tal no Brasil em 2021. Veja algu-
mas ações:

• Autora da ação que anulou repas-
se de 19 milhões de reais do IBA-
MA à PM de São Paulo.

• Apresentou pedido de impeach-
ment de Ricardo Salles, ex-minis-
tro do Meio Ambiente.

• Coautora da Lei 
que cria o Plano 
Emergencial de 
Enfrentamento 
ao coronavírus 
nos territórios 
indígenas (Lei 
14021/20).

• Denunciou o presidente da FU-
NAI à Justiça por improbidade ad-
ministrativa.

• Cobrou ação do Ministério do 
Meio Ambiente contra as queima-
das na Amazônia, Cerrado e Pan-
tanal.

• Ficou entre as melhores deputa-
das na categoria “Clima e Sustenta-
bilidade” do Prêmio Congresso em 
Foco em 2021.

15

Monica Seixas: deputada estadual do PSOL do primeiro mandato 
coletivo do estado (Bancada Ativista). Militante ecossocialista.
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EM DEFESA DA 
CULTURA

Bolsonaro odeia a cultura brasileira e 
utiliza todos os meios para atacar os 
trabalhadores do setor da cultura. O se-
cretário Mário Frias é um agente dessa 
política de desmonte. Durante a pande-
mia, o governo federal só tornou ainda 
mais difícil a vida daqueles que produ-
zem cultura, mesmo em meio ao caos. 
Em 2021, nosso mandato seguiu lutando 
em defesa do setor cultural. Confira al-
gumas iniciativas:

• É coautora da Lei Aldir Blanc (Lei 
14.017/20).

• Apresentou Projeto de Lei para instituir 
o Dia Nacional dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras da Cultura  (PL 1732/21)

• Realizou audiência pública e elaborou 
cartilha sobre a regulamentação do Siste-
ma Nacional de Cultura.

• Acionou o MP, STF e PGR, entre outros 

órgãos, para investigar perseguição políti-
co-ideológica a projetos, entidades, servi-
dores e pareceristas do setor.

• Aprovou Moção de Aplausos da Câmara 
dos Deputados ao diretor Wagner Moura 
pelo filme Marighella. 

• Destinou 1,4 milhão de reais em emen-
das parlamentares para projetos e coleti-
vos culturais.

• Foi relatora do Projeto de Lei pela meia-
-entrada para portadores de doenças crô-
nicas ou graves (PL 5165/16).

• Foi relatora do Projeto de Lei da Políti-
ca Nacional do Livro que prevê medidas 
emergenciais ao setor livreiro em tempos 
de pandemia (PL 2604/20).

• Foi relatora do Projeto de Lei que exige 
a organização de acervos de literatura in-
fantil em bibliotecas públicas (PL 621/20).

16
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UM MANDATO ANTIRRACISTA 
E EM DEFESA DOS POVOS 
TRADICIONAIS

O racismo é uma política de Estado no Brasil. Ao invés de promo-
ver políticas públicas de combate ao racismo e contra o genocídio da 
população negra, Bolsonaro desmonta a Fundação Palmares e ataca 
tanto a negritude quanto os povos tradicionais. Mas a luta contra a 
extrema-direita tem rosto negro e indígena. Confira algumas ações de 
Sâmia na luta contra o racismo:

• Participou das marchas antirracistas de 
2020 e 2021 e apoiou a mobilização indí-
gena contra o marco temporal .

• Pleiteou ao TSE que se estabeleçam me-
didas de enfrentamento à violência racial e 
de gênero na política.

• Aprovou audiência pública sobre a cha-
cina de Paraisópolis.

• Apresentou Projeto de Lei para homena-
gear as vítimas da violência de Estado nas 
periferias (PL 4243/21).

• Visitou e destinou recursos para projetos 

de defesa da cultura caiçara e ribeirinha 
no Vale do Ribeira.

• Destinou verbas para a realização do pri-
meiro mapeamento de terreiros do estado 
de São Paulo, realizado pela Unifesp.

• Apoiou e destinou recursos para o bloco 
Ilú Obá de Min.

• Destinou 400 mil reais em emenda par-
lamentar para a comunidade cultural Qui-
lombaque.

• Apoiou projeto de lei da vereadora Luana 
Alves (PSOL) “SP é solo preto e indígena”.
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Sâmia em luta com os 
petroleiros

Sâmia na luta contra o 
SAMPAPREV 2

Sâmia com o mandato coletivo 
Ativoz de Osasco

Sâmia com o mandato coletivo Mulheres 
por Mais Direitos de São Caetano

Sâmia na luta com o 
movimento Juntos!

Sâmia no Natal Solidário da 
Rede Emancipa

Marcha da Consciência Negra 
(20 de novembro) Caravana Feminista em SP
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LGBTQIA+
Bolsonaro sempre atuou  contra a po-
pulação LGBTQIA+. Seu  mandato na 
Presidência da República é marcado por 
ataques e retrocessos. Mas nas ruas e 
redes demarcamos a luta e a resistência 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transgêneros e pessoas intersexo. Nosso 
mandato atua junto à população LGBT-
QIA+ em defesa de seus direitos e contra 
a discriminação. Confira algumas ações:

• Junto com a bancada do PSOL, promo-
veu pela primeira vez a iluminação do 
Congresso com as cores da bandeira trans 
no mês da Visibilidade Trans.

• Autora do Projeto de Lei que cria o 
Dia Nacional da Visibilidade Lésbica (PL 
4399/20).

• Destinou 300 mil reais em emenda par-
lamentar para o ambulatório especializa-
do em saúde da população trans na UBS 
Santa Cecília.

• Apoiou o Programa Transcidadania, des-
tinando recursos para capacitação profis-
sional.

• Venceu em 2020 o prêmio “Lei do ano” 
da POC Awards, do gay.blog, pela coau-
toria da lei que pune estabelecimentos 
LGBTQIA+fóbicos em SP (Lei Municipal 
17.301/20).

• Coautora do Projeto de Lei do Programa 
Escola Sem Discriminação, para o comba-
te à violência contra LGBTQIA+ nas esco-
las (PL 3741/19).

• Coautora do Projeto de Lei pela puni-
ção de empresas LGBTQIA+fóbicas (PL 
5232/20).

• Coautora do Projeto de Lei para isenção 
de taxas na retificação de nomes civis e gê-
nero de pessoas trans, interssexuais e não-
-binárias (PL 3667/20).

19
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ORGANIZE SUA 
INDIGNAÇÃO E
VEM SER PSOL!

Para lutar contra o bolsonarismo e construir um outro projeto de socie-
dade é fundamental nos organizarmos. O PSOL conta com a melhor ban-
cada da Câmara dos Deputados e com uma militância aguerrida no Brasil 
inteiro. Não temos medo de defender o povo brasileiro, apoiando as lutas 
nas ruas e sendo intransigente contra a extrema-direita e os neoliberais. 
Junte-se a nós na luta pelo socialismo! Filie-se!

www.vemserpsol.com.br

Encontro com a militância 
do PSOL (jan/2020)
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Um mandato ético é feito 
com participação popu-
lar e transparência. Não 
entramos nos esquemas! 
Desde 2019, realizamos 
um edital público para 
destinação das nossas 
emendas parlamentares.

R$17.639.365
foram destinados para projetos em defesa do
povo brasileiro

Transparência nas
emendas parlamentares

O PSOL foi responsável pela denúncia 
que barrou o “orçamento secreto” no 
STF. Na Comissão Mista de Orçamento, 
Sâmia denunciou a corrupção e a farra 
com o dinheiro público.

Só em 2022, 
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Saúde
Educação

Mulheres

Cultura

52%

26%

8%

8%

Saúde, vacina, pesquisa e 
educação, mulheres, 
servidores públicos, com-
bate ao racismo, LGBT-
QIA+, cultura, meio am-
biente e reforma agrária 
são nossas prioridades.

Outros

6%
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• Impeachment de Bolsonaro (mar/2020), com 
1 milhão de assinaturas de apoio

• PL 3842/21: Indenização às vítimas da Covid

• PL 1151/21: Máscaras PFF2 para todos

• PL 2765/20: Estatuto da Parentalidade e 
ampliação do tempo de licença para pais e 
mães

• PL 4186/21: Reparação para vítimas de abuso 
sexual

• PL 4389/21: Proibição da “autorização do 
homem” para o uso de contraceptivos

• PDL 472/20: Anulação das restrições do 
governo ao direito ao aborto legal

• PL 3934/20: Renda básica permanente 

• PL 1703/21: Auxílio-aluguel para vulneráveis

• PL 3421/21: Redução do preço de 
combustíveis e gás de cozinha

• PL 14021/20: Plano de Enfrentamento à Covid 
em territórios indígenas
 
• PL 1732/21: Dia Nacional dos Trabalhadores 
da Cultura

• PL 5165/16: Meia-entrada para portadores de 
doenças crônicas ou graves

• PL 2604/20: Política Nacional do Livro

• PL 621/20: Acervos de literatura infantil nas 
bibliotecas públicas 

• PL 4243/21: Apoio às vítimas de violência do 

Estado nas periferias 

• PL 4399/20: Dia Nacional da Visibilidade 
Lésbica

• PL 3741/19: Escola Sem Discriminação 
(LGBTQIA+)

• PL 5232/20: Punição a empresas 
LGBTQIA+fóbicas

• PL 3667/20: Isenção de taxas para retificação 
de nomes civis e gênero

Reveja os Projetos de Lei citados 
na cartilha (autoria, coautoria 
ou relatoria de Sâmia):

• Lei Federal 14017/20 (Aldir Blanc): Apoio aos 
trabalhadores da cultura

• Lei Federal 14245/21 (Mari Ferrer): Proteção 
às mulheres vítimas de violência nos 
julgamentos 

• Lei Federal 14128/21: Indenização às famílias 
de trabalhadores da saúde vítimas da Covid

• Lei Federal 13982/20 (emenda): Auxílio 
emergencial em dobro para mulheres chefe de 
família

• Lei Federal 14297/22: Direitos emergenciais 
aos entregadores de app durante a pandemia

• Lei Federal 14190/21: Vacinação prioritária 
para gestantes, puérperas e lactantes

• ADPF 828: Proibição de despejos e remoções 
na pandemia

• Lei Federal 14164/21 (Maria da Penha nas 
escolas): Institui a Semana Escolar de Combate 
à Violência contra a Mulher

Agora é lei! Projetos e iniciativas 
de autoria ou coautoria de 
Sâmia aprovados e sancionados:

@samiabompsol


