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APRESENTADOS
2019003915

2019003408

2019003099

Altera a Lei n° 15.140, de 5 de abril
de 2005, que torna obrigatória a
identificação do recém-nascido e de
sua mãe pelos hospitais e maternidades das redes públicas e privadas do
Estado de Goiás

Fica assegurado ao servidor público
estadual da administração direta, indireta e fundacional, com deficiência,
a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, respeitado o mínimo
de 20 horas semanais, na situação
que especifica.

Proíbe a execução da apreensão de
veículos em virtude de “blitz do IPVA”
no âmbito do Estado de Goiás.

2019003913
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de câmeras e vídeo nos
corredores, salas de atendimento de
urgência e unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos e privados no Estado de Goiás e dá outras
providências.

2019002391
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
supermercados e estabelecimentos
comerciais varejistas ou atacadistas
de venda de alimentos e produtos
domésticos colocarem os monitores
da caixa registradora de forma visível para o consumidor no Estado de
Goiás.

2019003407
Permite o desembarque de mulheres,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos usuários do
sistema de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano em local
mais seguro e acessível.

2019002248
Altera lei nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, que institui o marco
regulatório da prestação de serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A mudança pede o
fim da cobrança da tarifa mínima na
conta de água e esgoto em Goiás.

2019001650
Obriga as pessoas jurídicas de direito
privado que atuam na realização de
eventos a fornecer as informações que
especifica em todos os meios de comunicação e dá outras providencias.

2019001053
Institui a licença-maternidade especial para servidoras estaduais, mães
de bebês prematuros e/ou com enfermidade que careça de atendimento
em uti neonatal.

2019003938
Concede isenção do ICMS incidente
nos serviços de energia elétrica, água
e esgoto destinadas a instituições
sem fins lucrativos que desenvolvem
projetos na área social e da saúde.

PROJETO DE LEI

APROVADO
Lei 20.470/2019
Institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Assédio Moral
e Sexual nas relações de trabalho.

REQUERIMENTOS
}} Operação tapa-buraco nas estradas goianas,
como a GO-070
}} Sinalização de trânsito em rodovias estaduais
}} Instalação de antenas de telecomunicação
pelo interior
}} Mudança de ponto de ônibus em Goiânia
}} Recuperação do trevo rodoviário em Caldas Novas
}} Convocação de aprovados no concurso do Procon

COMISSÕES
Relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Enel:
Promoveu Audiências Públicas em Morrinhos,
Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis,
Itumbiara e Caldas Novas
Titular de três importantes comissões da Assembleia Legislativa:
}} Defesa dos Direitos do Consumidor
}} Educação, Cultura e Esporte
}} Tributação, Finanças e Orçamento

COMPROMISSO FIRMADO,
É COMPROMISSO CUMPRIDO
Desde que assumiu mandato na Assembleia
Legislativa, Cairo Salim vem doando, mensalmente, o valor referente ao auxíliomoradia a instituições de caridade. Ele já doou
para associações de Rio Verde, Goiânia,
Caldas Novas e Goianésia.

Pela família e os
princípios cristãos.

Cairo Salim
Natural de Goiânia, o advogado, teólogo e empresário
Cairo Salim (PROS) é um dos representantes no Poder
Legislativo Goiano. Iniciou na política quando tinha apenas 16 anos, foi presidente do PMDB-Jovem de Goiânia e
depois vice-presidente nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Ele também atuou
como diretor de duas secretarias municipais da capital:
de Esporte e Lazer; e de Saúde, além de chefe de gabinete
do Ipasgo. Em 2016, Cairo Salim disputou uma vaga de
vereador, assumindo o mandato como suplente. Já em
2018, Salim disputou a eleição de deputado estadual pela
segunda vez, sendo eleito com 18.579 votos. O deputado
é titular de três importantes comissões da Assembleia
Legislativa: de Defesa dos Direitos do Consumidor; de
Educação, Cultura e Esporte; e de Tributação, Finanças e
Orçamento, além de ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel. As principais bandeiras de
Cairo Salim é a defesa da família e dos princípios cristãos,
além do combate à corrupção e a diminuição das regalias
dos poderosos.
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