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Arnaldo Jardim
Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Irapuru.
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 Irapuru.
Peço seu apoio e voto.

Melhores estradas
Como secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim garantiu recursos de R$ 500
mil para a readequação de 4,1 quilômetros de trechos
críticos das estradas rurais IRU-040, IRU-300, IRU-340,
facilitando o acesso dos produtores entre os bairros
Paturizinho e Canaã. As melhorias garantiram melhor
acesso e tráfego para o transporte escolar e escoamento da produção agropecuária.
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Melhor atendimento para o
produtor rural
Como secretário de Agricultura e Abastecimento paulista, garantiu a reforma da Casa da Agricultura de
Irapuru. O investimento de R$ 253 mil garantiu que o
local tenha melhores condições para atender o produtor rural e oferecer os serviços que ele precisa, agora
em uma Casa com estrutura nova, mais acessível e melhores condições de trabalho para os funcionários.

Apoio contínuo à agricultura
municipal
Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola municipal
destinando recursos do SEIAA (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento). Entre 2015 e
2018, Irapuru recebeu um total de R$ 60 mil para investir no desenvolvimento da agricultura municipal, dando
mais condições de trabalho ao homem do campo.

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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