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Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Igarapava.
Na Câmara dos Deputados atuo pela educação, pela saúde e pelo desenvolvimento.
Trabalhando ao lado do cooperativismo, defendendo o setor agropecuário, também fui secretário
de Agricultura e Abastecimento no governo de Geraldo Alckmin. Cumpro este compromisso sempre
com ética e seriedade. Acredito merecer sua confiança por ser ficha limpa, por ter serviços realizados
e estar sempre presente.
Para com dignidade, exercer o meu mandato e continuar trabalhando por Igarapava.
Peço seu apoio e voto.

Melhores ruas para os
moradores e os comerciantes
Em 2014, o deputado Arnaldo Jardim
liberou verba de R$ 500 mil para a
infraestrutura urbana de Igarapava,
garantindo melhores condições de
transporte e trânsito para a população.
Em 2016, obteve mais um recurso, de
R$ 400 mil junto ao Ministério das
Cidades, usado para recapeamento
e pavimentação asfáltica.

Apoio ao trabalho
da Santa Casa
Quem necessita de atendimento na Santa Casa de
Misericórdia de Igarapava conta com apoio do deputado
Arnaldo Jardim, que em 2015 destinou recursos de R$
300 mil para a entidade, garantindo mais qualidade
no atendimento às pessoas que necessitam de serviços
médicos.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220
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Mais apoio ao cooperativismo

Como secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim garantiu R$ 1.137.126 para investimento na produção de 25
pequenos agricultores integrantes da Associação dos
Lavradores e Fornecedores de Cana de Igarapava.
O recurso garantiu mais condições de acesso ao mercado, gerando renda e emprego e agregando valor na
produção. Com Projeto Microbacias II, foi realizada a
aquisição de uma colhedora de cana, um trator, um
transbordo para cana-de-açúcar, consultoria e equipamentos de informática.
E mais:
• R$ 688.564 para a readequação de 10,55 quilômetros de trechos críticos das estradas rurais IGP 267, IGP
118 e IGP 110;
• R$ 60 mil para investimentos na agricultura municipal
oriundos do Seiaa (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento).

Melhor atendimento
para o produtor rural
Como secretário de Agricultura paulista, garantiu a reforma da Casa da Agricultura de Igarapava. O investimento de R$ 168.771 garantiu que o local tenha melhores condições para atender o produtor rural.

E muito mais:
• Construção e entrega de 1400 casas;
• Construção de praças em Igarapava;
• Construção do Centro de Especialidades Médicas;
• Construção do Clube da Terceira Idade;
• Implantação do Conselho Tutelar;
• Construção da Creche Orlando Gomes e Paulo
Bortoletto;
• Construção de três novas UBS: Evaristo Nunes, Waldir
Mattar e Meibal Terra;
• Aquisição de novas ambulâncias, sendo uma UTI;
• Destinou R$ 500 mil para o Distrito Industrial de
Igarapava;
• Construção de quadras cobertas Escola Chico Ribeiro e
Ricardo Bozolla;
• Aquisição de Ônibus Escolar;
• Aquisição de caminhão pipa, retroescavadeira e
motoniveladora.

Saiba mais sobre nosso trabalho em:
www.arnaldojardim.com.br
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Deputado Federal

Arnaldo Jardim

Arnaldo Jardim,

engenheiro civil,
no exercício do seu mandato de deputado federal
tem priorizado temas ligados à agricultura,
meio ambiente e a infraestrutura, sempre
defendendo o fortalecimento dos municípios
e o desenvolvimento de São Paulo.
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