INFORMATIVO PARLAMENTAR 2021

REPRESENTANTE
DOS PRINCÍPIOS
E DOS VALORES CRISTÃOS
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA!
“Quando os justos
governam, o povo se alegra;
quando os impíos governam,
o povo geme.”
Provérbios 29:2

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

FALA
CAIRO SALIM!
Olá, meus irmãos e irmãs! 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, conto com sua oração!

FALE DIRETAMENTE COM O MEU GABINETE.

62 99670-4952
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COMPROMISSO
COM OS VALORES CRISTÃOS
O meu propósito é defender e priorizar projetos e ações que preservem os
direitos da família e da liberdade religiosa lutando contra propostas que
violem nossos princípios e valores. Confira alguns dos meus projetos de lei
apresentados:

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

Proibição do acesso e a permanência em
banheiros e vestiários de pessoa de sexo
biológico diferente do gênero indicado

Projetos e requerimentos contra
a ideologia de gênero

Proibição do ensino da linguagem “neutra”
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IDEOLOGIA
DE GÊNERO

LEGALIZAÇÃO
DO ABORTO

DOUTRINAÇÃO
NAS ESCOLAS

LEGALIZAÇÃO
DAS DROGAS

OFENSAS
RELIGIOSAS

DESTRUIÇÃO DOS
VALORES DA FAMÍLIA

DESARMAMENTO

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
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5 MILHÕES

MEIO MILHÃO
PARA O ESPORTE

UMA VIDA
DE TEMOR A DEUS
Nasci em lar cristão, e tive o privilégio de começar uma trajetória consolidada na
palavra de Deus, e aprendizados focados em princípios. Sou grato aos meus pais
Salim e Mirian que foram inspirações de força, trabalho, dedicação e fé. Aos dois
meses de vida fui consagrado na igreja Cristã Evangélica de Campinas e fui batizado nas águas aos 16 anos.
Me tornei membro da igreja Videira em 2008 e fiz todos os cursos oferecidos
pela escola de ministério, sendo eles: Curso de maturidade no espírito, Curso de
treinamento de líderes, e o Curso de liderança pastoral. Sou advogado e corretor
de imóveis por profissão e tenho vocação e chamado de Deus para desempenhar
atividade política e defender os princípios cristãos.
Casei em 2016 com a minha querida esposa Aline e em 2022 fomos abençoados
com o nascimento da nossa primogênita, Maria Alice. Estou compromissado e
empenhado em deixar um legado aos nossos filhos para que tenham um estado
de Goiás abençoado e desenvolvido para viver com a graça de Deus.
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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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