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Mais uma vez venho prestar contas do trabalho do nosso mandato participativo. Neste mês de abril, 
por conta da pandemia, continuamos a realizar os atendimentos, reuniões e ações, todos eventos de 
forma remota, mantendo o isolamento social, aguardando a vacina contra Covid-19. Nossa luta 
continua!

projetos de lei

Projeto de Lei que declara de interesse comum, de 
preservação permanente e imune de corte a árvore 
IPÊ.

Projeto que dispõe sobre a gratuidade no acesso à 
internet das plataformas de ensino à distância por 
meio de conexões fixas e móveis de banda larga 
para estudantes de escola pública em Goiás.

decreto legislativo

Aprovado decreto legislativo no qual a Deputada 
Delegada Adriana Acccorsi foi relatora, que indica 
os nomes das professoras Iêda Leal e Ludmyla da 
Silva Morais, representantes da Educação Pública, 
ao Conselho Estadual de Educação. 



requerimentos

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

VEJA NA ÍNTEGRA

ações

VEJA AS AÇÕES

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

reuniões

Ocorreram diversas reuniões no mês de abril com 
várias companheiras, companheiros e lideranças. 
Temas importantes foram tratados nas reuniões.

TODAS REUNIÕES

INAUGURAÇÕES

Salas Lilás de Anápolis e de Luziânia foram 
inauguradas para atendimento humanizado às 
mulheres e crianças vítimas de violência. Os 
recursos para a reforma, adequação e instalação 
das salas são decorrentes de emendas 
parlamentares de autoria da Delegada Deputada 
Adriana Accorsi.

http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/requerimentos-neste-mes-de-abril/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/lives-para-a-discussao-de-diferentes-temas-ao-longo-deste-mes/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/reunioes-no-mes-de-abril-com-varias-companheiras-companheiros-e-liderancas/


entrevistas

Adriana Accorsi foi entrevistada pelos amigos da 
Rádio Legal FM, do município de Ceres, oportunidade 
em que falou sobre sobre a contribuição dela para a 
região. Foram quase R$ 770 mil em emendas 
destinadas a Ceres, com R$ 384 mil somente este 
ano. A verba foi direcionada para a Saúde, Educação 
e Segurança Pública, sobretudo para a reforma da 
escola e hospital do município e adequação da Sala Lilás. A deputada ainda 
falou sobre o momento de pandemia, enfatizando que só poderemos vencer a 
Covid-19 por meio da ferramenta que tem cobrado fortemente: a vacina.

A Deputada Delegada Adriana Accorsi foi 
entrevistada na TV Resistência Contemporânea com 
apresentação de Tatiana Coelho, ao lado de Laudiceia 
Rodrigues, dirigente e membra do Coletivo Estadual 
de Mulheres do PT/TO e de Anne Moura, da Secretaria 
Nacional de Mulheres do PT.

entrevistas

A Campanha PT Solidário, realizada pelo Diretório 
Municipal do Partido dos Trabalhadores, 
arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos, que foi 
repassada à várias entidades e posteriormente 
serão doadas às famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social.

A Deputada Delegada Adriana Accorsi agradeceu a 
a todas e todos que colaboraram e lembrou que essas doações irão amenizar 
o sofrimento de muitas famílias que passam por grandes dificuldades nesse 
momento de pandemia.

O ato de entrega contou com a presença da presidenta do PT Goiânia, Neyde 
Aparecida; da Deputada Delegada Adriana Accosi; do vereador Mauro Rubem 
e do tesoureiro do PT Goiânia Nelson Galvão.

ÉÉ importante lembrar que a Campanha PT Solidário continua por tempo 
indeterminado!

Contamos com a contribuição de todas e todos! 

Deixe a sua doação na Sede do PT Goiânia, de segunda a sexta-feira, a partir 
das 13h. Rua 260, Número 105, Setor Universitário.



7 de abril - Ex-deputado estadual Léo 
Mendanha.

9 de abril - Ex-deputado estadual e delegado 
Abdul Sebba.

17 de abril- Amigo e companheiro de luta 
Romerson Alves, de Planaltina.
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A Deputada Delegada Adriana Accorsi lamenta profundamente a perda de 
grandes companheiras e companheiros ao longo do mês de abril. Nossos 
sentimentos aos familiares e amigos!

luto

http://delegadaadrianaaccorsi.com.br
https://www.facebook.com/delegadaadrianaaccorsi
https://www.instagram.com/adriana_accorsi/
https://twitter.com/Adriana_Accorsi
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562992818351

