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

Mais saúde para a população
Arnaldo Jardim garantiu melhores
condições de atendimento médico em
Jardinópolis:
• Liberou em 2018 verba de R$ 190
mil junto ao Ministério da Saúde para
aquisição de equipamentos para as
unidades básicas de saúde Dr. Francisco
Xavier, João Augusto dos Reis e Dr. Arthur
Costacurta;
• Em 2016, ele obteve uma emenda
parlamentar de R$ 100 mil para financiar
a saúde na cidade;
• O deputado viabilizou a liberação de R$
200 mil para a construção da Unidade
Básica de Saúde (UBS) no Jardim
Paulista;
• Em 2015, o deputado federal já havia
garantido uma verba de R$ 300 mil para
apoiar a Saúde da cidade na compra de
remédios e insumos médicos;
• Garantiu R$ 200 mil para aquisição de
remédios;
• Destinou R$ 50 mil para ajudar nas obras
sociais da Associação Casa da Criança;
• Auxiliou na construção da Unidade Básica
de Saúde (UBS) César Capato Xavier.
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Aquisição de equipamentos para o Posto
de Saúde Doutor Arthur Costacurta

Construção do posto de
saúde Vila Paulista “João
Augusto dos Reis”

Carros para o conselho
tutelar e para o
departamento de saúde

Arnaldo Jardim

2345

www.arnaldojardim.com.br
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Uma cidade melhor para todos

A infraestrutura de Jardinópolis também recebeu
apoio do deputado Arnaldo Jardim:
• Garantiu junto ao Ministério das Cidades um investimento de R$ 60 mil em 2014 para o recapeamento de asfalto em vários bairros;
• Destinou ainda verbas de R$ 250 mil para a construção de galerias pluviais no Loteamento Antônio Duarte Nogueira;
• Liberação de verba para a construção da Cozinha
Piloto;
• Implantação da vaca mecânica para a produção
de leite de soja;
• R$ 200 mil para o recapeamento da Rua Américo
de Sales;
• Recapeamento da Avenida Pequena do Nascimento;
• Benfeitorias no bairro Mário Marconi após 11 anos
de abandono.
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Presença na cidade
O deputado federal Arnaldo Jardim está sempre
presente na cidade de Jardinópolis trabalhando junto
com o prefeito Jacomini e lideranças locais para o
desenvolvimento social e econômico do município.

Apoio contínuo à agricultura
O deputado Arnaldo Jardim liberou ainda verba de
R$ 200 mil para auxiliar a produção agrícola, com
recurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Sonho da casa própria realizado

As vidas de pelo menos 400 famílias de Jardinópolis
foram transformadas com os recursos destinados por
Arnaldo Jardim:
• Viabilizou a construção de 200 casas no CDHU
João Lopes;
• Realizou o investimento de R$ 600 mil para o término
das casas da CDHU no Jardim Mário Marconi;
• Liberação de verba para a construção do Conjunto
Habitacional Antônio Duarte Nogueira.

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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