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Amigas e amigos,
Convivendo há tanto tempo com vocês, comemoro importantes conquistas para Votorantim. Atuo
também na Câmara dos Deputados em diferentes comissões lutando 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 Votorantim 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$ 340 mil para a compra
de equipamentos, garantindo melhores condições de
atendimento para quem precisa dos serviços médicos.
Já em 2017, conseguiu auxiliar com emenda de R$ 300
mil para o custeio da saúde da cidade, compra de remédios e mobiliário.

@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial
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Bairro Vossoroca:

Formação técnica em
Votorantim
Arnaldo Jardim levou para a cidade de Votorantim os
cursos profissionalizantes do Via Rápida Emprego.
O programa do governo estadual oferece capacitação
de pessoas desempregadas e sem direito a seguro
desemprego ou benefício previdenciário. Elas também
têm direito à bolsa-auxílio mensal e vale-transporte. Foi
uma importante contribuição do deputado federal para
o município.

Com o apoio do deputado Arnaldo Jardim o bairro foi contemplado
com a instalação da unidade do Acessa SP.

E mais:
• Arnaldo Jardim teve papel fundamental na liberação
de recursos financeiros de R$ 3 milhões para obras de
recapeamentos em ruas dos bairros: Rio Acima, Itapeva,
Toledo, Jardim Archilla, Vossoroca e Parque Bela Vista;
• Trabalhou diretamente junto ao então Governador,
Geraldo Alckmin, para liberação do aterro sanitário que
estava interdidado há mais de um ano.

Amigos e lideranças de Votorantim

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

Arnaldo Jardim
Senadora

Maurren Maggi 400
Mário Covas 191

Governador

Márcio França 40

Vice: Eliane Nikoluk

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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Presidente

Geraldo Alckmin 45
Vice: Ana Amélia

