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RELATOR DA CPI DA ENEL, CAIRO SALIM 
PRESSIONA EMPRESA A INVESTIR 

Deputado já passou 
por diversas cidades 

ouvindo a população, 
e pressiona Enel 

por mudanças que 
resultem em melhor 

oferta de energia 
em todo o Estado

Como relator da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Enel, que inves-
tiga irregularidades no fornecimento 
de energia em todo o Estado, o depu-
tado estadual Cairo Salim (Pros) tem 
insistido em que é preciso pressionar 
a empresa a fazer investimentos e a 
melhorar a oferta de energia na região 
metropolitana e no interior. 

Segundo ele, pelo que parece, só por 
pressão é que as soluções virão, como 
ficou comprovado em Jaraguá, onde 
após reunião com prefeito e empre-
sários na sede da Enel, a empresa 

investiu R$ 420 mil na conclusão de 
melhorias na subestação e rede de 
transmissão de energia no município. 

A CPI vem realizando audiências pú-
blicas em diferentes municípios para 
ouvir demandas e denúncias da po-
pulação. A comissão também buscou 
apoio para uma ação conjunta com a 
Polícia Civil e a Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes contra o Consumi-
dor. “A nossa expectativa é que todas 
as delegacias possam acolher as de-
núncias, investigar e instaurar inquéri-
tos criminais”, afirma Cairo Salim.



2

GABINETE DE CAIRO SALIM 
REALIZA 2ª AÇÃO SOCIAL 

“Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo”.
Gálatas, 6:2

A menos de dois meses para concluir o 
seu primeiro ano no parlamento goiano, 
Cairo Salim, que dedica seu mandato à 
defesa da família e dos princípios cris-
tãos, estende mais uma vez a sua atua-
ção para além das atividades na sede da 
Assembleia Legislativa. 
Desta vez, a Ação Social do Gabinete Iti-
nerante Cairo Salim foi até Aparecida de 
Goiânia, para levar atendimento em saú-
de e de beleza, orientação odontológica, 
orientação jurídica e outros serviços a 
centenas de pessoas que se reuniram na 
Igreja Videira do Centro da cidade. 
Esta foi a 2ª Ação Social do Gabinete 
Itinerante. “Um projeto que materializa 
uma promessa de campanha e que con-
ta com a colaboração de parceiros, que 
acreditam na força da solidariedade e do 
amor ao próximo”, declara Cairo Salim. 
Segundo afirma, a ação vai continuar 
nos próximos anos, sempre voltada a es-
tender a mão àqueles que precisam. 
Nesta edição, foram realizados 396 aten-
dimentos, além de doações de cestas 
básicas, macarrão, ingressos de cinema 
e cobertores.

2ª AÇÃO SOCIAL EM NÚMEROS
Cadastros realizados 120

Atendimentos em saúde
 } profilaxia dengue – 18 atendimentos
 } exames de glicemia – 51 atendimentos
 } aferição de pressão arterial – 48 atendimentos 

117

Atendimentos de beleza
 } cortes de cabelo – 70 atendimentos
 } limpeza facial – 50 atendimentos

120

Orientação odontológica
 } Uniodonto – 62 atendimentos
 } Goiás Odonto – 60 atendimentos

122

Solicitação gerais 15

Orientações jurídicas 10

Doação de mudas de árvores 12

Total de atendimentos: 396

Doação de cestas básicas 60

Doação de ingressos de cinema 40

Doação de macarrão 200 kg

Doação de cobertores 50

“Como cristão, tenho
o dever e a honra de  

auxiliar meus irmãos
nas suas necessidades” 

diz o parlamentar
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CAIRO SALIM PROPÕE 
CÓDIGO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
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CAIRO SALIM É ELEITO 
VICE-PRESIDENTE DA ALEGO

Jovem e ainda no 
seu primeiro ano 
no parlamento 
goiano, deputado 
compôs a chapa 
vencedora para 
a mesa diretora 
da Assembleia, 
liderada pelo 
deputado 
Lissauer Vieira

Com apenas 36 anos, o deputado Cairo 
Salim tem demonstrado que é capaz de 
assumir grandes responsabilidades como 
representante da população goiana na As-
sembleia Legislativa. Além de ser o relator 
da CPI da Enel e participar de outras co-
missões, ele foi eleito, no dia 30 de outu-
bro, vice-presidente da Mesa Diretora, na 
chapa encabeçada pelo atual presidente 
Lissauer Vieira.

Cairo Salim destacou que, estando no 
início da sua jornada parlamentar, atu-
ando em favor da população goiana, é 
uma honra assumir a Vice-Presidência da 
Assembleia Legislativa. “Isso só nos forta-
lece e nos cobra mais responsabilidade e 
determinação no trabalho diário em favor 
dos interesses do povo goiano”, destaca.

“Ao apresentar esse projeto eu reafirmo 
o meu respeito pela vida e a minha luta 
pela conscientização sobre a importân-
cia das práticas protetivas aos animais”, 
afirma o deputado Cairo Salim, autor do 
projeto de Lei 954/19, que institui o Có-
digo Estadual de Proteção aos Animais 
no Estado de Goiás. Segundo justifica, a 
proposta prevê desenvolvimento socio-
econômico em sintonia com a preserva-
ção ambiental. 

Segundo destaca, o principal objetivo é 
a conscientização da sociedade. “A luta 
em defesa animal foi um compromisso 
de campanha que estou retomando e 
em favor da qual vou seguir trabalhan-
do”, acentua Salim, ao observar que esta 
tem sido uma demanda cada vez mais 
crescente de todos os goianos.

Objetivo é conscientizar a população sobre a importância de se respeitar 
os animais. Proposta prevê a criminalização das práticas abusivas
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TAMBÉM ESTOU NAS REDES SOCIAIS

CAIRO SALIM QUER ATENÇÃO 
PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA A POLICIAIS

“Vamos cuidar de quem cuida da sociedade”, declara o deputado
O deputado Cairo Salim apresentou projeto de lei que cria no 
âmbito do governo estadual programa de apoio psicológico e 
psiquiátrico aos agentes de segurança pública. “Vamos cuidar 
de quem cuida da sociedade”, diz o parlamentar.

Para Salim, o projeto pode melhorar a qualidade de vida desses 
profissionais e, por consequência, o serviço que eles prestam à 
sociedade. Na prática, o projeto autoriza o governo a criar em 
hospitais públicos ou em clínicas particulares o Programa de 
Apoio Psiquiátrico, Psicológico e de Acompanhamento à Ati-
vidade Profissional para servidores com estresse funcional ou 
elevada pressão psicológica. 

6. Atento às demandas sociais, o deputado Cairo Salim anun-
ciou que sua primeira emenda parlamentar, no valor de R$100 
mil, será destinada à Comunidade Terapêutica Gênesis. “Esse 
recurso irá fazer com que o trabalho de excelência realizado 
com dependentes químicos seja ampliado. Esse é só o começo, 
o propósito de Deus é grande para aqueles que creem”, desta-
ca 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-presiden-
te 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. E também 
chefe de gabinete no Ipasgo. Em 2016, Cairo Salim disputou 
uma vaga de vereador, assumindo o mandato como suplente. 
Em 2018, Salim disputou a eleição de deputado estadual pela 
segunda vez, sendo eleito com 18.579 votos. O deputado é ti-
tular na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; na 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes; e na Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamento. Além da defesa da família e 
dos princípios cristãos, ele também atua no combate à corrup-
ção e na redução das regalias dos que detêm o poder. 

PERFIL

PRINCIPAIS BANDEIRAS 
 } Defesa da Família
 } Princípios
 } Cristãos

 } Geração de emprego e renda
 } Combate à Corrupção
 } EducaçãoAcesse o site: cairosalim.com.br


