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Mais uma vez venho prestar contas do trabalho do nosso mandato participativo. Foram muitas ações, 
mesmo durante esta pandemia que assolou o mundo e nos obrigou ao isolamento social, trabalho 
remoto e luta diária pela vida.

Lei

Lei de autoria da Deputada Delegada Adriana Accorsi que 
declara o pequizeiro, árvore símbolo do Cerrado em Goiás 
e determina sua preservação, foi destaque em jornais e 
telejornais do estado e do país. A TV Anhanguera e a TV 
Serra Dourada repercutiram a entrevista da Deputada 
Adriana Accorsi que falou que o pequi é genuinamente 
goiano.

requerimento

Adriana Accorsi apresentou requerimento para 
que o Governo de Goiás nomeasse os docentes do 
curso de Direito aprovados no último concurso de 
2017 da UEG.

Inauguração

A Delegada Adriana Accorsi participou da 
inauguração da sede do Grupo Estadual de 
Repressão a Estupros (Gere), no setor Jaó, em 
Goiânia.



Projetos de lei

A Deputada Estadual Delegada Adriana Accorsi 
apresentou projeto de lei “Murilo Soares”, que 
determina prioridade nas investigações para 
apuração de crimes contra a vida e 
desaparecimentos que tenham como vítima 
crianças ou adolescentes em Goiás.
A lei é uma homenagem ao estudante Murilo 
Soares Rodrigues, que desapareceu, aos 12 anos de idade, durante uma 
abordagem policial militar ao carro do próprio pai, dirigido pelo servente 
Paulo Sérgio Pereira Rodrigues, de 21. Ambos nunca foram encontrados.

Este caso é emblemático, um dos casos mais cruéis e que ainda hoje 
permanece sem solução.

A Deputada Estadual Delegada Adriana Accorsi 
apresentou projeto de lei que cria a Política 
Estadual de Fomento ao Futebol Feminino em 
Goiás, um esporte que representa resistência e 
barreiras quebradas.

Está em discussão na Assembleia Legislativa o projeto de 
lei, de autoria da Deputada Estadual Delegada Adriana 
Accorsi, que trata da regulamentação da reprodução, 
criação, venda, compra e adoção de animais de estimação 
nos estabelecimentos comerciais em Goiás.

É preocupante como os animais têm sido como simples 
mercadoria por empresas clandestinas. A Deputada quer continuar 
combatendo os maus-tratos e cobrando uma punição rígida e exemplar.

A Delegada Adriana Accorsi e o Deputado Antônio 
Gomide apresentaram projeto de lei que determina a 
inclusão dos profissionais de Educação de Goiás entre 
os grupos prioritários para ser vacinado contra Covid-19. 



Ações

A Delegada Adriana Accorsi participou no dia 1º de 
fevereiro da carreata “Vacinação Já e Fora 
Bolsonaro”, promovida pelo Fórum Goiano em 
Defesa de Direitos, Democracia e Soberania.

AdrianaAdriana Accorsi afirmou que é urgente o 
impeachment de Bolsonaro, que não sabe 
governar o país, não combateu a pandemia de 
Covid-19 nem garantiu vacina para a população.

Adriana Accorsi esteve reunida com o Prefeito de 
Goiânia Rogério Cruz, que demonstrou abertura 
para o diálogo e para ações em conjunto. O 
objetivo é trabalhar juntos pelo bem da população 
de Goiânia.

Acompanhada do ex-vereador Carlos Soares, a 
Deputada entregou simbolicamente ao prefeito as emendas destinadas ao 
município de Goiânia. Os recursos da ordem de R$ 1.460.848 serão utilizados 
nas áreas da Educação e Saúde.

No dia 11 de fevereiro, a Deputada Delegada 
Adriana Accorsi participou do lançamento do 
Coletivo Nem Uma a Menos Goiás, que surge da 
necessidade de reforçar em Goiás a luta contra a 
violência doméstica e familiar.

ParticiparamParticiparam do lançamento a Delegada Josy 
Alves;  a Secretária da Mulher da Cidade de Goiás 
Iolanda Aquino; a GCM Flávia Modesto, as 
presidentes dos Conselhos da Mulher de Goiás e 
Goiânia Ana Rita de Castro e Beth Fernandes; a 
coordenadora do Movimento Negro Unificado Iêda Leal; a psicológa Cida 
Alves; a companheira Chris Souza; a irmã Sandra Ede, da Região Noroeste e 
muitas outras mulheres que se somaram a esta causa.

A Deputada Delegada Adriana Accorsi participou 
da live Vacina Para Todos e Todas, movimento 
nacional que contou com lideranças do PT.



A Deputada Estadual Delegada Adriana Accorsi, 
acompanhada do presidente do Partido dos 
Trabalhadores de Aparecida, Adriano Montovani, e 
dos amigos do mandato Carlos Soares e Acácio 
Gomes, visitou a Secretaria do Trabalho e a Casa 
Civil, onde dialogou com os secretários Jeferson 
Ferreira e Fábio Passaglia.
Ela terminou a ida à cidade com uma visita ao gabinete do prefeito Gustavo 
Mendanha, a quem foram entregues as emendas obtidas pelo mandato, que 
totalizam 170 mil destinados à Saúde e Educação de Aparecida de Goiânia.

No dia 13 de fevereiro, a Deputada Adriana Accorsi 
participou da comemoração do PT Goiás em 
homenagem aos 41 anos do Partido dos 
Trabalhadores. A atividade contou com a presença 
da Secretária Nacional de Finanças e 
Planejamento Gleide Andrade; do Deputado 
Federal Rubens Otoni; da Presidenta Estadual do 
PTPT Kátia Maria, dos prefeitos, vereadores e 
vereadoras do nosso estado, da militância, e de 
representantes de diversos movimentos sociais e 
sindicais.

No dia 21 de fevereiro, a Adriana Accorsi 
participou da carreata “Vacina Já, Auxílio 
Emergencial e Fora Bolsonaro. O ato aconteceu 
em todo país e mobiliza milhares de pessoas que 
estão insatisfeitas com a péssima atuação do 
presidente da República.

Na noite de 22 de fevereiro ocorreu a primeira 
reunião de trabalho do Coletivo Nem Uma a Menos 
Goiás. O evento foi realizado para desenvolver 
uma agenda conjunta de ações para combater a 
violência doméstica.
A reunião contou com a participação da Secretaria 

Municipal da Mulher da Cidade de Goiás Iolanda Aquino; a advogada 
Fernanda Santos; a companheira Sonia Cleide; a presidenta do PT Kátia 
Maria; a companheira Ana Carola; a representante da JPT Nacional Nádia 
Garcia; a irmã Sandra Ede, da Região Noroeste; a pastora Áurea Maria Moraes 
e muitas outras companheiras que deram várias sugestões.



O mandato participativo esteve representado pelo 
nosso assessor Sandro Salamanca na reunião 
com moradores do Assentamento Maria Perilo, em 
Terezópolis de Goiás. A presidenta do PT 
municipal, Maria Aparecida, também se fez 
presente.

Reuniões

A Deputada se reuniu de forma virtual com a 
comissão de aprovados do concurso municipal de 
Santa Bárbara. Os aprovados enfrentam 
dificuldades para serem convocados e 
empossados.

A Delegada Adriana Accorsi se comprometeu a dialogar com a atual gestão do 
município para que se viabilize a regularização desses profissionais do 
serviço público.

Adriana Accorsi se reuniu de forma virtual com a 
comissão de Aprovados no Concurso de 
Auditores Fiscais do Estado de Goiás realizado em 
2018 e colocou-se à disposição para intermediar 
diálogo com o secretário Ernesto Roller e o 
governo.

Adriana Accorsi participou do Planejamento 
Participativo e Popular do mandato do nosso 
companheiro e vereador Mauro Rubem. A 
atividade contou com a presença do deputado 
federal Rubens Otoni, da presidenta do PT Kátia 
Maria, de representantes de diversos movimentos 
sociais e sindicais, como o presidente 
SINDSAÚDE, Ricardo Manzi.SINDSAÚDE, Ricardo Manzi.

A Delegada Adriana Accorsi participou de uma 
reunião com a Pastora Áurea Maria Moraes e Maria 
Ilca de Almeida Oliveira, representantes do 
Conseg Mulher e das Mulheres Evangélicas, onde 
ressaltou-se a importância das mulheres 
evangélicas na luta contra a violência doméstica e 
familiar.





Adriana Accorsi esteve reunida com Marcos 
Marrom, Sandro Salamanca e Maianí Gontijo. 
Foram tratados de projetos Hip Hop nos bairros e 
do Jornal Pacity realizados por Marcos e como o 
mandato pode ser parceiro na área cultural.

Visitas

A Deputada Estadual Adriana Accorsi recebeu a 
visita do prefeito da Cidade de Goiás, Aderson 
Gouveia. Foram tratadas parcerias entre o 
mandato e a administração da Cidade de Goiás.

O mandato participativo, representado pela chefe 
de gabinete, Ruth Aparecida, recebeu a visita do 
Presidente da Câmara Municipal de Doverlândia, 
Mardemi José de Morais (PT), e do Vice-Prefeito, 
Edinho, que vieram agradecer a emenda 
parlamentar que a Deputada destinou para a 
cidade.

A Deputada Adriana Accorsi recebeu a liderança do 
movimento social e Hip Hop, DJ e ativista pelos 
direitos da juventude no Bairro Goiá e região, Willian 
Fox. Foram tratados temas e projetos para Goiânia e 
Goiás.

Adriana Accorsi recebeu o candidato a vereador nas 
eleições de 2020, liderança comunitária do Setor Vera 
Cruz e região, Márcio Siqueira.

A Deputada Adriana Accorsi participou do 
"Seminário do Carnaval Goiano - Como serão os 
próximos carnavais?" promovido pela 
Goianidades Produções e pelo Bloco Socialista. 
Na oportunidade foi debatido o Carnaval e o Poder 
Público.



Vacina

A Deputada Adriana Accorsi votou a autorização para 
o Governo do Estado iniciar a compra de vacinas para 
a população. Desta forma, foi aprovado na Assembleia 
Legislativa a autorização para a compra de 60 milhões 
em doses de vacinas contra o COVID-19.

A Deputada Adriana Accorsi acredita em solidariedade nacional, mas usar 
recursos do povo goiano para fazer a obrigação que é do governo federal, que 
não faz por incompetência e irresponsabilidade.

pec 186

Adriana Accorsi afirma ser inadmissível a 
desvinculação de recursos para a Saúde e 
Educação, que será justamente o efeito prático da 
PEC 186. A proposta representa um grande 
retrocesso para o Brasil.
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