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

Sonho da casa própria
realizado por 112 famílias
As vidas de pelo menos 112 famílias pedreirenses foram
transformadas com os recursos destinados por Arnaldo Jardim para a construção de casas no Jardim Andrade. Foram
R$ 6 milhões destinados a ajudar mais de uma centena de
famílias realizarem o sonho da casa própria. E deputado
destinou recursos para todos esses núcleos habitacionais:
• Construção do conjunto habitacional Shigueo Kobayashi;
• Construção do conjunto habitacional Aparecida Ignês Ceconello Camilotti;
• Construção do conjunto habitacional Teixeira de Magalhães;
• Conjunto Habitacional Marcílio Moratori.

Melhores ruas para a cidade
O deputado Arnaldo Jardim liberou verba de R$ 500 mil para a
pavimentação das ruas do Jardim Triunfo.
E mais:
• R$ 4 milhões para duplicação do trecho urbano da marginal –
avenidas Vanderlei José Vicente e Antonio Serafim Pentean;
• R$ 80 mil para reforma e ampliação do centro comunitário no
conjunto habitacional Shigueo Kobayashi;
• R$ 300 mil para compra de pá-carregadeira;
• R$ 550 mil do Detran para melhorias na sinalização de trânsito.
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Mais saúde para a população
Arnaldo Jardim garantiu verba para melhorar o atendimento da população na área da saúde. Em 2015, o
deputado destinou emenda de R$ 300 mil do Ministério da Saúde para a Santa Casa da cidade.
Desde 2014, libera verbas para auxiliar o funcionamento das Unidades de Atenção Básica de Saúde
(UBS). Naquele ano foram R$ 200 mil investidos na
saúde pedreirense. Em 2017, conseguiu valor ainda
maior com emenda de R$ 260 mil. Já em 2018, o
recurso foi de R$ 200 mil para custeio de serviços
de saúde.
E mais:
• R$ 500 mil para a compra de equipamentos para
os postos de saúde da cidade;
• R$ 260 mil para o custeio da saúde pedreirense;
• R$ 250 mil para compra de medicamentos;
• R$ 12 milhões para a construção da Estação de
Tratamento de Esgoto.

Mais esporte na vida da
população
• R$ 300 mil para fomentar a prática esportiva
em Pedreira;
• R$ 300 mil para as obras de implantação de
infraestrutura no Campo do Kobayashi, na Estrada Municipal Fioravante Carlotti, com a construção de arquibancada, alambrados, vestiários, banheiros e bebedouros. O local recebeu
o nome de Praça Esportiva Alcides Gritti.

Presença na cidade
O deputado Arnaldo Jardim encontra o prefeito Hamilton Bernardes e o deputado Barros Munhoz em evento
realizado em Pedreiras.

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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