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TRABALHANDO
POR TODOS
OS GOIANOS

2º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Escaneie o QR CODE e confira minhas redes sociais

FALA
CAIRO SALIM!
Olá, meus amigos e amigas! Eu sou o deputado estadual Cairo Salim
e quero te cumprimentar e agradecer pelos votos de confiança que
vocês me deram em 2018 para ser seu representante na Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás. Nos últimos 3 anos, desde que assumi como deputado, tenho trabalhado incansavelmente pelo desenvolvimento do nosso estado em parceria com prefeitos, secretários,
vereadores, lideranças e a população de todas as regiões de Goiás.
Iniciei minha vida política aos 16 anos, quando percebi que eu poderia fazer parte da mudança que eu queria ver em nosso país. Sou
advogado e corretor de imóveis, já fui diretor de duas Secretarias
Municipais da prefeitura de Goiânia - de Esporte e Lazer; e da Juventude; fui chefe de gabinete no Ipasgo e também fui vereador por Goiânia. Em 2018 me candidatei a deputado estadual e graças a vocês
que confiaram em mim, fui eleito para lutar pelos goianos.
Luto pelos direitos das famílias goianas, pelos direitos das mulheres
e crianças e, sobretudo, as liberdades individuais. Trabalho pela geração de emprego e renda e defendo a família e os princípios cristãos.
Sou seu representante e o meu mandato está à sua disposição, conte comigo!
Um forte abraço!

FALE DIRETAMENTE COM O MEU GABINETE.

62 99670-4952
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Meu compromisso
é trabalhar para honrar
o seu voto e desenvolver
nosso estado.
Meu compromisso é com
o povo de Goiás!

TRABALHANDO POR GOIÁS
Dentre as ações já feitas pelo deputado Cairo Salim (PSD), se destacam:
}Relator na CPI da Enel
}Lei para garantir a segurança de mães e recém-nascidos nas maternidades
}Lei para instalação de câmeras de vigilância nos estabelecimentos penais
}Proteção dos nossos atletas goianos em competições
}Proibição do acesso e a permanência em banheiros e vestiários de pessoa de
sexo biológico diferente do gênero indicado
}Proibição da execução da apreensão de veículos em virtude de “BLlTZ DO IPVA”
no âmbito do Estado de Goiás
}Proibição do ensino da linguagem “neutra”
}Projetos e requerimentos contra a ideologia de gênero.
}Programa para ter onde morar - aluguel social
}Programa água social
}Milhões de reais em emendas enviadas para contribuir com o desenvolvimento
dos municípios goianos
}18 projetos de lei aprovados e mais de 1000 ofícios e requerimentos em favor
da comunidade goiana.
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TRANSPARÊNCIA

E PRESTAÇÃO DE CONTAS
JÁ DESTINEI MAIS DE R$ 20 MILHÕES
EM RECURSOS PARA OS MUNICÍPIOS!
MAIS DE

MAIS DE

PARA A SAÚDE

PARA A EDUCAÇÃO

MAIS DE

MAIS DE

12 MILHÕES
2 MILHÕES

PARA A ÁREA SOCIAL
E INFRAESTRUTURA

5 MILHÕES

MEIO MILHÃO
PARA O ESPORTE

} Quase 200 municípios
goianos foram diretamente
beneficiados pelas ações do
deputado Cairo Salim
} Mais de 1 mil atendimentos
no gabinete
} Visitas a mais de 200 cidades
em todas as regiões do
estado

“O meu objetivo é ouvir as demandas e buscar soluções
para os problemas enfrentados pela população!”
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PROJETOS DE LEI APROVADOS
PARA A PROTEÇÃO DOS GOIANOS
Proíbe a exigência de passaporte
de vacina para Covid-19 em Goiás

Projeto prevê uso obrigatório
de identificação de recém-nascido
e da mãe em maternidade

Lei Susy Nogueira - Projeto obriga hospitais
a ter câmeras em UTI´S, corredores e salas
de urgência

Institui o Dia Estadual de Combate
e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual
nas relações de trabalho

Regulamenta o atendimento e transporte
de animais por petshops, clínicas veterinárias
e dá outras providências

E muito mais!
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DEFENDER A FAMÍLIA
é mais que um
compromisso,

é uma missão!

Um mandato
em defesa
da família

PRINCIPAIS BANDEIRAS

Defesa da
Família

Defesa dos
Valores Cristãos

Geração de
empregos e renda

Combate a
Corrupção

Educação de
Qualidade

FIQUE POR DENTRO
DO NOSSO MANDATO!
Acompanhe todos os nossos
projetos, atuações e notícias
através do meu site.

www.cairosalim.com.br
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