INFORMATIVO

PARLAMENTAR

BALANÇO 2 ANOS DE MANDATO

TRABALHANDO
POR TODOS
OS GOIANOS

2º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

“Busco honrar com muito
trabalho, o voto de cada
goiano que confiou em
mim para representá-lo
na Assembleia
Legislativa”

CAIRO SALIM TEM TRABALHO
PRESTADO EM GOIÁS
Dentre as várias ações do mandato, o deputado
estadual Cairo Salim (PROS) destaca:
} Projeto para garantir o cumprimento
da gratuidade de idosos no transporte
intermunicipal
} Projetos na área da proteção às crianças,
direito dos animais
} Projetos na área de saúde mental e
segurança
} Projeto para o SUS ofertar o teste do pezinho
ampliado em Goiás, que detecta mais de 50
doenças
} Projeto que prevê a proibição à linguagem
neutra em instituições de ensino de Goiás.

RECURSOS PARA
OS MUNICÍPIOS

TÁ PAGO!!!
Destinou quase

2 MILHÕES
para a EDUCAÇÃO
Destinou mais de

3 MILHÕES
para a SAÚDE

VEM MUITO MAIS POR AÍ!

O DEPUTADO VAI DESTINAR 5,5 MILHÕES EM 2021
} As ações do deputado já
beneficiaram diretamente mais
de 100 municípios goianos
} Gabinete sempre aberto:
mais de 5 mil atendimentos
} Visitas a mais de 100 cidades
em todas as regiões do estado

PERFIL

Advogado, teólogo e empresário, o deputado estadual Cairo Salim (PROS) é o 2° vice-presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás. Iniciou na política quando
tinha apenas 16 anos. Atuou como diretor
de duas secretarias municipais: de Esporte
e Lazer; e de Saúde e Secretário Municipal da Juventude da prefeitura de Goiânia.
Também foi chefe de gabinete no Ipasgo.
Em 2016, disputou uma vaga de vereador,
assumindo o mandato como suplente.
Em 2018, Salim foi eleito deputado com
18.579 votos. Na Alego, é titular na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor;
na Comissão de Educação, Cultura e Esportes; e na Comissão de Tributação, Finanças
e Orçamento. Foi relator da CPI da Enel.

TAMBÉM ESTOU NAS REDES SOCIAIS

Além da defesa da família e dos princípios
cristãos, ele também atua no combate à
corrupção e na redução das regalias dos
que detêm o poder.

PRINCIPAIS BANDEIRAS
} Geração de emprego e renda
} Combate a corrupção
} Princípios cristãos
} Educação
} Defesa da família

Acesse o site: cairosalim.com.br

