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Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para São Joaquim
da Barra.
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 São Joaquim da Barra.
Peço seu apoio e voto.

Mais saúde para a população
Em 2015, o deputado federal destinou emenda de R$
250 mil do Ministério da Saúde para auxiliar o cotidiano
de atendimentos nas UBS - Unidades Básicas de Saúde
do Município.

Uma cidade melhor para todos
A infraestrutura de São Joaquim da Barra também recebeu
apoio do deputado Arnaldo Jardim, que garantiu junto ao
Ministério das Cidades um investimento de R$ 1,01 milhão
entre os anos de 2015 e 2018. A ação visa melhorar a cidade e garantir mais qualidade de vida à população. O deputado também trabalhou junto ao governo federal para a
liberação de verba de R$ 490 mil para recuperar o asfalto
das ruas do Jardim Guarujá e parte do Jardim Liliane.

Gente como a gente: Arnaldo Jardim não se importa apenas
com a cidade, mas com todos que fazem parte dela.

@deputadoarnaldojardim
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Presença na cidade

Atendendo ao pedido do amigo e prefeito Marcelo Mian,
Arnaldo Jardim obteve recursos para a construção de
uma nova ponte para a estrada do Banespinha. A ponte ficou danificada depois das fortes chuvas e precisou
ser interditada. O deputado também vai disponibilizar
recursos para a infraestrutura do distrito industrial, um
polo de geração de renda, empregos e oportunidades.

Antes

Depois

Pelas realizações e conquistas, Arnaldo Jardim recebeu
o Título de Cidadão de São Joaquim da Barra, em
sessão solene na Câmara dos Vereadores.
O prefeito Marcelo Mian se reuniu com Adolfo Benedetti, assessor
parlamentar do Secretário de Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim
e com o coordenador municipal de Meio Ambiente, Márcio Ferreira
Ceribeli. Na ocasião, eles trataram sobre a reconstrução da Ponte
da Estrada do Banespinha.
As obras da central de Tratamento de esgoto de São Joaquim da Barra estão na reta
final devido o envolvimento do
deputado federal Arnaldo Jardim que acompanhou não somente o andamento das obras
como também, cuidou pessoalmente da liberação das verbas para essa obra tão importante
para a cidade.

E mais:
• Arnaldo esteve presente na inauguração da creche
escola do município;
• Vai realizar investimentos em moradias populares;
• Intermediou junto ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) uma ajuda para resolver
questões técnicas do poço profundo, antiga demanda
da comunidade.

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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