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

Mais saúde para a
população
Arnaldo Jardim garantiu verba para melhorar o atendimento da população na área da saúde. Em 2018, o deputado destinou emenda de R$ 300 mil do Ministério
da Saúde para auxiliar o cotidiano de atendimentos
do Hospital Beneficiente Santo Antônio.

Reformas das Unidades
Básicas de Saúde
O deputado também investiu na atenção básica de saúde. Na UBS I foi feita a ampliação do número de salas
para implantação da Clínica Municipal de Fisioterapia. Na
UBS II, da Vila Bucci, foi feita a implantação do Programa
Saúde da Família; além da reforma da UBS III, no bairro
José Vieira Brasão e da reforma e ampliação da UBS IV, a
Rubens Assis Sordi.

E mais:
• Aquisição do aparelho de ultrassonografia.

Encontro regional na Morlan.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220
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Apoio contínuo à agricultura
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O deputado Arnaldo Jardim auxilia a produção agrícola
municipal destinando R$ 250 mil de recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para
investir no apoio a projetos de desenvolvimento rural.

Sonho da casa própria
As vidas de famílias orlandinas foram transformadas com
os recursos destinados por Arnaldo Jardim. Quando secretário da Habitação, garantiu verba para a construção
de 338 casas no Conjunto Habitacional José Adalberto Morandini (investimento de R$ 8,6 milhões) e a
construção do Conjunto Habitacional Antônio Martins,
com 112 casas e pavimentações (R$ 1,1 milhão). Assim,
mais de uma centena de famílias realizaram o sonho da
casa própria.

Presença na cidade

E mais:
• Denominação ao viaduto Fernando Piaí;
• Implantação do Centro Odontológico e compra e de
seis gabinetes odontológicos;
• Reformas e ampliações das escolas de Orlândia;
• Construção de quadras poliesportivas nas escolas:
Pedro Bordgonon, Aparecido de Assis, Maria Aparecido
de Souza Mello e Sylvia Ferreira Jorge Schaffer;
• Construção da Escola Alcinea Gouveia de Freitas
• Verba para recapeamento e pavimentação de ruas
com destaque para C.H. Max Define;
• Implantação do Projeto Guri;
• Reforma da Gruta.

“Sou cidadão Orlândino e tive a alegria de ver o meu amigo de
longa data, aquele que já foi grande prefeito de Orlândia, ser
agora também reconhecido oficialmente como cidadão Orlândino o “Estevão”. Orlândia ganha um filho ilustre e o Estevão
tem o reconhecimento mais do que merecido. - Arnaldo Jardim

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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