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

Apoio ao trabalho da Santa Casa
Quem necessita de atendimento na Santa Casa de Ituverava conta com apoio do deputado Arnaldo Jardim,
que entre 2014 e 2018 destinou recursos de R$ 1,2
milhão em emendas parlamentares para a entidade.

Uma cidade melhor
A infraestrutura de Ituverava recebeu apoio do deputado Arnaldo Jardim, que garantiu junto ao Governo Federal um investimento para o recapeamento da Avenida Dr. Soares de Oliveira (R$ 250 mil) e
a construção da Praça de Esporte e Lazer Trajano
Salomão Borges, no Parque do Trevo (R$ 200 mil).
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Mais acesso à saúde
de qualidade
Quem busca atendimento médico em Ituverava
conta com apoio de Arnaldo Jardim. Ele foi responsável por garantir:
• A construção de posto de saúde para atender o
Jardim Independência e a Vila Beatriz (R$ 175 mil);
• Liberação de emenda de R$ 180 mil destinados
à aquisição de equipamentos para a rede de saúde
municipal, obtidos junto ao governo federal;
• A entrega de ambulância para agilizar os atendimentos médicos.

Mais esporte na vida da
população
Arnaldo Jardim conseguiu verba de R$ 520 mil no
Ministério do Esporte para fomentar a prática esportiva
e modernizar a infraestrutura deste setor em Ituverava
entre 2014 e 2016.
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Sonho da casa própria
realizado
As vidas de centenas de famílias da cidade foram
transformadas com os recursos destinados por
Arnaldo Jardim. Quando era secretário da Habitação, construiu o Conjunto Habitacional Benedito
Trajano com 485 casas. E mais 350 moradias
populares em São Benedito da Cachoeirinha,
Aparecido do Salto e Capivari da Mata.

Patrulha Agrícola
Os pequenos produtores rurais de Ituverava tiveram seu trabalho melhorado com a entrega
da Patrulha Agrícola para o município. No valor
de R$ 150 mil, o conjunto é formado por um
trator, uma semeadeira, um pulverizador e
um distribuidor de calcário com o objetivo de
atender aos produtores.

Melhores estradas
Como secretário da agricultura paulista, Arnaldo
Jardim garantiu R$ 650 mil do Programa Melhor
Caminho/Pontos Críticos para a recuperação de
7,57 quilômetros das estradas rurais IVR-352, IVR
354 e Servidão, localizadas no bairro Santa Maria,
propiciando melhor escoamento da produção.
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E mais:
Coligação São Paulo confia e avança: PPS, PSB, PSC, PTB e SDD - Coligação: PSDB, DEM, PP, PPS, PR, PRB, PSD, PTB e SDD - CNPJ: 31.212.188/0001-65 - CNPJ gráfica: 000.000 0.000/000 - 42cm x 29,7cm - tiragem: xxx.xxx

• Entrega de veículo para o Instituto Valorização da
Vida de Ituverava (IVVI);
• Implantação da Vila Dignidade com 24 unidades
habitacionais voltadas para a terceira idade, uma
obra de R$ 2 milhões;
• Livros para a Biblioteca Municipal de Ituverava.

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

Arnaldo Jardim
Senadora

Maurren Maggi 400
Mário Covas 191

Governador

Márcio França 40

Vice: Eliane Nikoluk

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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Presidente

Geraldo Alckmin 45
Vice: Ana Amélia

