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

351 famílias realizam sonho da casa própria
Arnaldo Jardim atuou para a construção de 351
apartamentos da CDHU no Bairro Alto. As famílias
beneficiadas têm prazo de 25 anos para quitar o
financiamento do imóvel. Outro investimento importante de Arnaldo Jardim na habitação foi a
reforma da praça do Conjunto Habitacional Ulisses
Guimarães, no valor de R$ 140 mil. Também garantiu
recursos de R$ 40 mil para serem usados na melhoria
da infraestrutura urbana.

Educação é prioridade
Arnaldo Jardim trabalhou, ao lado
do prefeito Hori, para a instalação da
Fatec Nilo De Stéfani, uma importante
conquista para Jaboticabal.

E mais:
R$ 1,7 milhão para cobertura de quadra e reforma nas
escolas: Milton Mattos, Carlos Nobre, Nossa Senhora
Aparecida, Afonso Todaro e Walter Barione;
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R$ 2 milhões para a restauração da Escola Municipal
de Educação Básica (Emeb) Coronel Vaz;
R$ 50 mil para compra de veículo para a Associação
dos Pais e Amigos dos Surdos (APAS).
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Mais acesso à saúde de qualidade
Quem busca atendimento médico na cidade conta com
apoio do deputado Arnaldo Jardim. Ele foi responsável
por garantir em 2017 recursos de R$ 242 mil no
Ministério da Saúde para comprar um micro-ônibus para
a saúde da cidade. Também em 2017, destinou R$ 18 mil
para compra de equipamentos. Em 2016, o deputado
já havia garantido recurso de R$ 250 mil para auxiliar a
Atenção Especializada de Saúde a receber os pacientes
com mais qualidade e conforto. E obteve outra emenda
para a saúde no valor de R$ 500 mil.

Qualidade de vida para o
produtor rural

Uma cidade melhor para todos

R$ 1,2 milhão para a readequação de
9,9 quilômetros da JBT 333, estrada rural
que liga Lusitânia à rodovia Brigadeiro
Faria Lima

R$ 1 milhão para a infraestrutura do
distrito industrial da cidade

R$ 250 mil parta construção da ponte sobre o
Córrego Cerradinho, na Avenida Ana Ramos;
R$ 1,1 milhão para a rodovia vicinal entre Jaboticabal
e Ibitirama.

R$ 500 mil para a pavimentação das ruas;
R$ 500 mil para melhorar a iluminação pública;
R$ 450 mil para sinalização de trânsito;
R$ 390 mil para reforma e ampliação da ponta do
Trevo do Córrego;
R$ 500 mil para a drenagem da água das chuvas;
R$ 200 mil para instalação de unidade do Super
Acessa SP.

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