
março 2021

delegadaadrianaaccorsi.com.br

@adriana_accorsi

(62) 99281-8351
@adriana_accorsi

@delegadaadrianaaccorsi

Mais uma vez venho prestar contas do trabalho do nosso mandato participativo. Foram muitas ações, 
mesmo durante esta pandemia e o mês de março, por ser um mês dedicado à luta contra a violência 
doméstica e familiar, foi mais intenso, com eventos virtuais, já que ainda estamos em isolamento 
aguardando a vacina contra Covid-19. Nossa luta continua!

Mês de lutas

Março é o mês de refletir sobre conquistas, desafios e de 
buscar direitos à vida digna para mulheres e meninas, 
principalmente agora na pandemia. Nós somos as mais 
prejudicadas pelo desemprego, violência, abusos. 
Precisamos lutar por emprego, renda, vacina para todas e 
todos, pela volta do auxílio emergencial que garanta a 
sobrevivência e lutar contra a violência.

MarçoMarço é fundamental para mostrar nossa luta, para 
chamar a atenção de toda a sociedade para debater e 
pactuar ações que durem o ano todo. Mês de fortalecer 
nossas lutas!

Campanha Março Lilás

Março Lilás nos alerta para a necessidade de cuidarmos de nossa saúde. É o 
mês de prevenção ao câncer do colo de útero, uma doença altamente letal, 
mas que é facilmente prevenida e tem cura, se diagnosticada em fases 
iniciais

É preciso ir ao médico e fazer exames regularmente. A prevenção é feita por 
meio de vacinas para meninas e meninos, oferecidas pela rede pública.

MarçoMarço é fundamental para mostrar nossa luta por direitos e contra violências. 
Para chamar a atenção de toda a sociedade para debater e pactuar ações em 
todas as áreas, como a Saúde, que durem o ano todo.



Agradecimento

Gratidão é o sentimento que fica depois de tantas 
manifestações por ocasião do meu aniversário, dia 17 de 
março. Sigamos juntas e juntos na luta por uma sociedade 
justa, igualitária e fraterna. Conte com sua deputada 
estadual para trabalhar por você na Assembleia 
Legislativa. Vacina Já e Fora Bolsonaro!

Projetos de Lei

Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo 
não cumprimento da ordem de vacinação dos 
grupos prioritários, de acordo com a fase 
cronológica - Lei dos Fura-Filas.

-Dispõe sobre a prioridade nas investigações para 
apuração de crimes contra a vida e 

desaparecimentos que tenham como vítima crianças ou adolescentes.

-Estabelece a Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino no âmbito do 
Estado de Goiás.

requerimentos

A Deputada Adriana Accorsi apresentou diversos 
requerimentos neste mês de março.

VEJA NA ÍNTEGRA

Ações

A Deputada Delegada Adriana Accorsi participou 
de lives para a discussão de diferentes temas ao 
longo deste mês.

VEJA MAIS

http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/requerimentos-no-mes-de-marco/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/acoes-realizadas-no-mes-de-marco/


REUNIÕES

VEJA MAIS

A Delegada Adriana Accorsi participou e realizou 
várias reuniões para discutir diferentes temas.

entrevistas

VEJA MAIS

A deputada foi convidada e concedeu diversas 
entrevistas neste mês de março.

Emendas Parlamentares

A Delegada Adriana Accorsi destinou uma série de 
emendas parlamentares para investimentos em 
saúde, educação, segurança pública e entidades 
sem fins lucrativos, divulgadas ao longo do mês 
de março.

CONFIRA

luto

A Deputada Delegada Adriana Accorsi lamenta 
profundamente a perda de grandes companheiras e 
companheiros ao longo do mês de março. Nossos 
sentimentos aos familiares e amigos!

http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/reunioes/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/entrevistas-mes-de-marco/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/emendas-parlamentares/


7 de março - Agente da Polícia Civil Sara 
Cardoso da Silva - Covid-19.

9 de março -  GCM Ediel Fernandes - 
Covid-19

22 de março - GCM Ébio Borges -  Covid-19

27 de março - Professor Ruberval 
Gonçalves - Covid-19

30 de março - Ex-vereador e amigo, 
companheiro do PT, Arquicelso Bites - 
Covid-19

31 de março - Amigo Aprigio Alves Neto, de 
Aparecida de Goiânia - Covid-19.
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