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

Uma cidade melhor
para todos
A infraestrutura de Serrana recebeu apoio do deputado Arnaldo Jardim, que obteve a duplicação da rodovia
Abrahão Assed, no trecho Serrana-Ribeirão Preto. O projeto na época em que foi executado teve orçamento de
R$ 70 milhões. Arnaldo Jardim também garantiu verbas
para recapeamento asfáltico nas ruas da cidade, visando
melhorar a qualidade de vida da população de Serrana.

Sonho da casa própria
realizado
As vidas de mais de 400 famílias de Serrana foram transformadas com os recursos destinados por Arnaldo Jardim. Como secretário da habitação, ele foi responsável
por entregar 300 casas no Conjunto Habitacional Jardim
das Rosas e pela construção de 192 apartamentos no
Conjunto da CDHU. Assim, mais de uma centena de famílias realizaram o sonho da casa própria.
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Atendimento na saúde
garantido
A saúde da população ganhou mais qualidade com o
auxílio de Arnaldo Jardim. O deputado obteve a doação
de dois aparelhos de ultrassom no valor de R$ 150 mil
e mais R$ 20 mil para a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE).

Educação é prioridade
O deputado trabalha para a educação e obteve a aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Jardim
das Rosas.

E mais:
• R$ 389 mil para obras de combate a enchentes
no Conjunto Habitacional Jardim das Rosas;
• Melhoria nas galerias de águas pluviais do CDHU
Jardim das Rosas;

Presença na cidade

• Doação de vacinas para a Associação Protetora
dos Animais de Serrana (APAS).

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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