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Lençóis Paulista
Arnaldo Jardim

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

Apoio ao trabalho do
Hospital Piedade
Quem necessita de atendimento no Hospital Piedade
de Lençóis Paulista conta com apoio de Arnaldo Jardim.
Desde 2015, o deputado destina recursos do Ministério
da Saúde para a entidade. Em 2015, 2017 e 2018, o investimento foi de R$ 300 mil por ano para continuar melhorando a saúde no município.

Arnaldo com ex-prefeitos: Bel
e Marise. Uma parceria de conquistas e resultados para Lençóis Paulista.

Com os amigos e vereadores: Manezinho, Bibaia, Paulinho Victaliano e Dudu
do Basquete.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220

Arnaldo Jardim
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R$ 200 mil para a pavimentação
da Avenida Jácomo Paccola, no
Jardim Grajaú

R$ 300 mil para pavimentação
de ruas do bairro Itapuã

R$ 200 mil para pavimentação
do distrito industrial
Arnaldo Jardim com amigos e lideranças de Lençóis Paulista

Com os amigos do setor sucroenergético. Uma parceria de
trabalho e compromisso.

Arnaldo Jardim
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www.arnaldojardim.com.br

@arnaldojardim

arnaldojardim

R$ 140 mil para construção
da Praça José Marise do
Conjunto Habitacional
Maestro Julio Ferrari

Verbas para construção da
nova quadra da Alba e para a
colocação de piso olímpico

R$ 150 mil para pavimentação e instalação de muros de
arrimo para o conjunto Maestro Júlio Ferrari

Pavimentação da Rodovia
Juliano Lorenzetti

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220

Arnaldo Jardim
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Recuperação da vicinal do
distrito Alfredo Guedes

Aquisição de veículo para
transporte de pacientes no
Distrito de Alfredo Guedes
Uma cidade melhor para todos
A infraestrutura de Lençóis Paulista também recebeu
apoio do deputado Arnaldo Jardim, que garantiu junto ao Ministério das Cidades vários investimentos para a pavimentação. Em 2014 e 2016, Arnaldo Jardim destinou R$ 300 mil
por ano (total de R$ 600 mil) para melhorar a cidade e garantir mais qualidade de vida à população. Para os seguintes
bairros: Cecap-Fiesp e Jardim Itapuã. E mais R$ 100 mil para
o recapeamento das ruas do Jardim Príncipe.

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

@arnaldojardimoficial

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardim

@arnaldojardim

@arnaldo-jardim

arnaldojardim

(11) 97168-0220

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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