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Mais uma vez venho prestar contas do trabalho do nosso mandato participativo. Neste mês de maio, 
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!

É lei

Já está em vigor a lei de autoria da Deputada Delegada Adriana Accorsi que 
declara como sendo de utilidade pública a Associação de Educação, Cultura 
e Cidadania, instalada na comunidade do Jardim Liberdade, em Goiânia, que 
busca a construção da cidadania e inclusão social.

projetos de lei

- Para que o ensino de linguagem de programação 
faça parte do conteúdo transversal no ensino 
fundamental e como disciplina no ensino médio.
- Reserva 50% das vagas de estágio para pessoas 
negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas 
nos programas de estágio no poder público do 
Estado de Goiás.
- Denomina a Sala Lilás da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de 
Goiânia de Sala Rurany Esther Silva.

- Propõe que todo tipo de estabelecimento comercial em Goiás, como bares, 
restaurantes, hotéis, shopping centers e comércio em geral, disponibilize 
gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais 
trabalhadoras/es do serviço de limpeza urbana.



requerimentos

A Delegada Adriana Accorsi apresentou diversos 
requerimentos neste mês de maio.

VEJA NA ÍNTEGRA

eventos

VEJA OS EVENTOS

A Deputada Delegada Adriana Accorsi participou de 
uma série de eventos, a maioria, virtual, durante o 
mês de maio.

Audiências Públicas

Ocorreram diversas Audiências Públicas no mês 
de maio. Temas importantes foram tratados nas 
audiências.

VEJA NA ÍNTEGRA

reuniões

VEJA AS REUNIÕES

Adriana Accorsi promoveu várias reuniões ao longo 
do mês de maio, tratando de temas importantes.

Entrevistas

A deputada concedeu entrevistas a respeito de sua 
atuação parlamentar. VEJA NA ÍNTEGRA

http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/requerimentos-apresentados-no-mes-de-maio/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/participacao-em-eventos-durante-o-mes-de-maio/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/audiencias-publicas-no-mes-de-maio/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/reunioes-ao-longo-do-mes-de-maio/
http://delegadaadrianaaccorsi.com.br/entrevistas-concedidas-no-mes-de-maio/


SOLICITAÇÃO ATENDIDA

- Requerimento de autoria da Deputada Delegada 
Adriana Accorsi solicitando bônus salarial aos 
professores que tiveram custos extras neste período 
de pandemia do coronavírus, na compra de 
equipamentos para as aulas em Ensino a Distância - 
Ead e Remotas, foi atendido pelo Governo de Goiás 
através do Decreto N° 9.863.

MOÇÃO DE REPÚDIO

A Deputada Delegada Adriana Accorsi protocolou 
MOÇÃO DE REPÚDIO pela truculência com a detenção 
do educador Arquidones Bites em razão da faixa “Fora 
Bolsonaro Genocida”, dia 31 de maio, em Trindade.

aprovado na CCJ

A CCJ aprovou projeto de lei de minha autoria que 
prevê que se dê prioridade em investigações de 
CRIMES CONTRA A VIDA E DESAPARECIMENTOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM GOIÁS, Estado 
onde ocorrem 10 sumiços por dia em média. O 
projeto de lei tem o nome de Murilo Soares, criança 
de 12 anos que desapareceu com Paulo Sérgio Rodrigues, de 21 anos, após 
uma abordagem policial em Aparecida de Goiânia, em 2005.

Conquista

MAIS UMA CONQUISTA! A Assembleia Legislativa aprovou, 
em 2ª discussão e votação, projeto de lei de autoria da 
Deputada Delegacia Adriana Accorsi, em parceria com a 
deputada Lêda Borges, que isenta doadoras de leite materno 
do pagamento de inscrição em concurso para provimento de 
cargo ou emprego na Administração Pública Estadual.



Copa América no Brasil

A Deputada Delegada Adriana Accorsi 
manifestou-se contra a realização da Copa 
América no Brasil neste momento de pandemia, 
quando um percentual baixíssimo da população 
está imunizado contra Covid-19. Lembrou que a 
Colômbia, Argentina e Estados Unidos se negaram 
a sediar a competição por causa do risco sanitário
gigante e disse que é um escárnio o governo federal demorar 9 meses para 
responder a um e-mail da Pfizer sobre vacina e 10 minutos para responder os 
organizadores do torneio dizendo que realiza a copa.

Educação

A Deputada Delegada Adriana Accorsi votou contra o 
projeto de lei 4983, que altera o Estatuto do 
Magistério e visa extinguir as horas extra das/os 
professoras/es da rede pública estadual de 
Educação. Com a alteração, a demanda por carga 
horária excedente (horas-extra e horas-atividade) 

será suprida via contratação temporária, ou seja, os/as profissionais teriam 
que se submeter a um vínculo temporário, com remuneração por hora-aula, 
com início em janeiro de 2022. Já foram tirados muitos direitos das/os 
trabalhadoras/es da Educação. Precisamos valorizar esta categoria. Nem um 
direito a menos!

PT Solidário

A Campanha PT Solidário, realizada pelo Diretório 
Municipal do Partido dos Trabalhadores, continua 
por tempo indeterminado. 
AA Deputada Delegada Adriana Accorsi agradece 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.
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.



19 de maio · Dona Maria Edilma Macário 
Carlos

22 de maio - Antônio Macário - 
vice-presidente do PT de Goiânia

23 de maio - Maria do Socorro Macário 
Carlos
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A Deputada Delegada Adriana Accorsi lamenta profundamente a perda de 
grandes companheiras e companheiros ao longo do mês de maio. Nossos 
sentimentos aos familiares e amigos!

luto
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