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Cordeirópolis
Arnaldo Jardim

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

Investimento na cidade

- R$ 12 milhões para a construção do
viaduto e complexo viário Valdemar
Fragnani, que dá acesso da rodovia
Washington Luís (SP-310) ao Jardim
Cordeiro, Jardim Eldorado e centro
da cidade (via alternativa). Além
do viaduto, foram construídas as
avenidas marginais.

“Vamos dar valor a quem
sempre fez e continua
fazendo por nossa
Cordeirópolis”
Carlos Cezar Tamiazo (Féio)
@deputadoarnaldojardim

@arnaldojardimoficial

(11) 97168-0220
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Mais saúde para a população
Arnaldo Jardim liberou em 2018 verba de R$ 260
mil junto ao Ministério da Saúde para a compra
de equipamentos médicos. O deputado conseguiu
investimentos na saúde ao longo de vários anos
com emendas para a aquisição de ambulâncias,
garantindo melhores condições de atendimento para
quem precisa dos serviços.

• Arnaldo também trabalhou para a liberação de recurso
para a reforma e ampliação do hospital da cidade.

O deputado com o vereador Anderson Antonio Hespanhol, o Pique, que é parceiro da saúde na cidade

Tratamento de esgoto para
transformar vidas
Para atender a uma das preocupações mais sérias da
população, o deputado Arnaldo Jardim conseguiu em
2014 recursos de R$ 17,5 milhões para a Estação de
Tratamento de Esgoto e emissários, garantindo mais
qualidade de vida para Cordeirópolis.

Infraestrutura melhor
para a cidade
O deputado Arnaldo Jardim trabalhou
para o recapeamento e recuperação
da rodovia Constante Peruchi (SP316). O projeto previu ainda a
duplicação de 1,6 quilômetro de
pistas em Cordeirópolis.
E ainda:
• Construção de galerias pluviais na
Avenida Aristeu Marcicano.
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Investimento na comunidade
• Reforma do centro comunitário do Jardim do Progresso,
local que hoje abriga o Detran.

Construção do Centro
de Convivência do
Idoso – Usvanda Pinto
Tamiazo
• Academia de ginástica montada
no Centro de Convivência do Idoso.

Revitalização do
Lago União
Por iniciativa de Arnaldo Jardim
também foi feita a revitalização do
Lago União, que permitiu a reabertura do espaço para a população.

Melhorias em
infraestrutura
O deputado Arnaldo Jardim trabalhou para viabilizar o recapeamento
da estrada Vereador Jacob Tomazela no bairro do Cascalho.
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Sempre presente na cidade

Deputado no evento ECOrdeirópolis, realizado na Câmara Municipal, com o ex-prefeito Odair Peruchi.

• Arnaldo Jardim recebeu de forma unânime o Título
de Cidadão Cordeiropolense.

Sonho da casa própria
realizado por 199 famílias
As vidas de muitas famílias de Cordeirópolis foram
transformadas com os recursos destinados por Arnaldo
Jardim para a construção de 199 casas no bairro Santa
Luzia, na gestão do ex-prefeito Odair Peruchi em 1992.

Melhor atendimento para o
produtor rural
Como secretário de Agricultura paulista, garantiu a
reforma da Casa da Agricultura de Cordeirópolis. O
investimento de R$ 146 mil garantiu que o local tenha
melhores condições para atender o produtor rural.

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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