
O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Parceria com os vereadores de Alegrete

Ponte do Caverá foi 
entregue pelo governo 
do Estado 

INFRAESTRUTURA

No Estado ou em Brasília, 
Biolchi nunca se afastou das 
prioridades do Alegrete

DESENVOLVIMENTO

D
A
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Esse reconhecimento nos motiva a seguir trabalhando 
pela boa política, resultado da parceria que construímos 
com prefeitos e vereadores da região.”
Biolchi ao receber o título de Cidadão Alegretense



Novo Centro de 
Assistência Social

O município está recebendo  
R$ 450 mil para a construção 
da sede do Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), uma obra 
aguardada há muitos anos para 
atender à população. 

Os recursos foram conquistados 
graças à articulação do 
deputado federal Márcio Biolchi, 
após solicitação apresentada 
pelos vereadores Nivia de Souza 
e Cléo Trindade em parceria 
com a prefeitura, que também 
alocará recursos.

MÁRCIO BIOLCHI 
TEM MANTIDO UMA 
APROXIMAÇÃO 
CONSTANTE COM 
ALEGRETE, COM 
BENEFÍCIOS NAS MAIS 
DIVERSAS REGIÕES E 
SETORES DA CIDADE.

Apoio e parceria pelo 
desenvolvimento do município

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

SAÚDE

Com o trabalho das equipes 
do Creas, a prefeitura poderá 
qualificar ainda mais o 
atendimento a famílias e indivíduos 
em situação de ameaça ou 
violação de direitos. 

Biolchi conquista  
uma ambulância  
para Alegrete
Com emenda parlamentar 
apoiada por Biolchi, o 
município recebeu recursos 
para nova ambulância do 
Ministério da Saúde.

Recurso para ambulânica foi conquistado 
no Ministério da Saúde

TRAJETÓRIA
POLÍTICA
TRABALHO E 
COMPROMISSO PELO 
DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO.

Dep. Estadual
Titular da Secretaria do 
Desenvolvimento e dos 
Assuntos Internacionais 
(Sedai)

2008

2009

Dep. Estadual 
Líder do Governo. Atuação reconhecida com o Prêmio 
Springer-Carrier ARI 2008, Destaque Econômico.
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Biolchi recebe 
demandas da saúde

Biolchi e sua equipe  
acompanham as prioridades  
do Alegrete no RS e em Brasília

AGORA, O PARLAMENTAR BUSCA 
A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA 
O POSTO DE SAÚDE ASSUMPÇÃO.



Reforço na segurança

Biolchi apoiou a emenda de 
bancada federal para a área de 
segurança para a compra de 
equipamentos e indicou Alegrete 
para ser contemplada pela 
emenda. A solicitação foi feita 
pelos vereadores da bancada do 
PMDB e prefeitura. 

Atuação em prol 
do Alegrete

Como deputado federal, Bolchi e 
equipe têm acompanhado temas 
relevantes para o município  
em Brasília:

ÁREA DA SAÚDE
Cessão de uso de imóveis da 
União que estão desocupados 
no município
Projeto do Parque Linear
Obra da ponte do Rio Ibirapuitã 
no perímetro urbano. 
Biolchi também atuou para a 
cessão de uso de um imóvel do 
Estado para a Secretaria do 
Meio Ambiente do Alegrete.
Em relação ao Instituto 
Federal Farroupilha, 
acompanhou o assunto no 
governo do Estado para a 
doação de área do antigo 
posto agropecuário. 
A cessão de uso possibilita 
que a entidade realize novos 
investimentos.

Dep. Federal
Secretário de 
Desenvolvimento 
Ciência e Tecnologia do 
Estado do RS

2017

Dep. Federal
Secretário-chefe da 
Casa Civil do governo 
do Estado

2015

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

Intermediação do então deputado 
estadual Biolchi garante melhorias 
para escola alegretense

Biolchi também atuou junto a 
outras áreas de governo para 
garantir a contratação de 
engenheiro para acompanhar as 
obras no Alegrete por intermédio 
da vereadora Dra. Nívea com 
secretária adjunta Estadual da 
Educação, Iara Wortmann.
Em outubro de 2017, houve 
acordo entre Estado e município 
para instalação de uma Unidade 
Básica de Saúde em área do 
Estado na Rua General Sampaio.
Biolchi participou ativamente 
das ações coordenadas pela 
Secretaria da Saúde na busca de 
alternativas aos hospitais. 

APOIO ÀS COMUNIDADES
Em anos anteriores, a parceria do 
deputado Biolchi com empresas 
viabilizou a destinação de um 
automóvel ao Conselho Tutelar 
de Alegrete. 
Biolchi viabilizou a liberação de 
terreno junto à Escola Ecilda 
Alves Paim para construção 
de quadra de futebol e pista de 
atletismo. 

Carro foi doado ao Conselho 
Tutelar em parceria com empresa

Mais de 4 mil servidores da 
Segurança foram formados 
pelo governo do Estado. 
Mais de 500 viaturas foram 
compradas pelo resultado da 
modernização da gestão

SEGURANÇA



Com o investimento de R$ 20 mil 
foi possível reformar a quadra. 
Graças à parceria entre o 
deputado e a vereadora Nívia, a 
Banda de Percussão Melódica da 
Escola Demétrio Ribeiro recebeu 
instrumentos. 
Biolchi garantiu a oficialização do 
Caverá como pista de ciclismo, 
adequando-a aos treinos da 
Associação Alegretense de 
Ciclismo. 
Ajudou a viabilizar materiais 
esportivos para os bairros Nova 
Brasília e Sepé Tiarajú, além de 
incentivar os times de futebol e 
de basquete da cidade.

DESENVOLVIMENTO
Como secretário do 
Desenvolvimento, Biolchi apoia 
iniciativas que geram novos 
empregos. 
Em agosto de 2017, a empresa 
Marfrig recebeu a Licença de 
Operação da Fepam, podendo 
retomar as atividades no Alegrete. 

MISSÃO
Ser o deputado da inovação, que 

trabalha pela qualificação dos 
serviços e pela defesa de ações que 

impulsionem o desenvolvimento 
econômico e social.

VISÃO
Exercer um mandato em favor do 

crescimento sustentável do Rio 
Grande do Sul e do Brasil.

VALORES
Inovação

Qualidade
Gestão moderna

Eficiência dos serviços públicos

SARTORI 15 GOVERNADOR CAIROLI VICE JOSÉ FOGAÇA 151 SENADOR 
SUPLENTES PASTOR PEDRO OLIVEIRA (PCS) E ANA LUCIA DE OLIVEIRA (MDB)
BETO ALBUQUERQUE 400 SENADOR 
SUPLENTES ADRIANE CERINI (PR) E DAIANE DIAS (PSB) 
COLIGAÇÃO RIO GRANDE NO RUMO CERTO
MDB • PSD • PSB • PR • PSC • PATRIOTA • PRP • PMN • PTC

Fale conosco

 51 995737380
 marciobiolchi.com.br

 marciobiolchi
 deputadobiolchi

2006

49.268 
VOTOS
Deputado 
Estadual

2002

35.241 
VOTOS
Deputado 
Estadual

2010

63.932 
VOTOS
Deputado 
Estadual

119.190 
VOTOS
Deputado 
Federal

2014

1.754 
VOTOS
Vereador

2000

RECONHECIMENTO
PELO TRABALHO 

E COMPROMISSO

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Acompanhou os projetos da 
Pileco na Unidade de Geração 
Térmica e a Planta de Produção 
de Sílica. O empreendimento 
pioneiro gerou incremento para 
a arrecadação municipal e a 
criação de dezenas de novos 
empregos.
Como Chefe da Casa Civil, Biolchi 
trabalhou pela modernização 
do Estado para garantir mais 
recursos às regiões. 
Em 2017, a ponte sobre o Rio 
Caverá, uma das mais antigas 
reivindicações da comunidade,  
foi entregue. 
Está sendo construído um 
presídio em Alegrete com 286 
vagas. Foram criadas Delegacias 
para Repressão aos Crimes 
Rurais e Abigeato na região.
Novas viaturas para Brigada 
Militar foram entregues na região. 
Nona unidade da Uergs foi 
inaugurada em Alegrete em 2015. 
Em 2015, o vice-governador 
José Paulo Cairoli entregou um 
caminhão auto-bomba tanque, 
destinado ao município e região 
adquirido com recursos da 
Consulta Popular. O governador 
José Ivo Sartori entregou micro-
ônibus para o transporte escolar 
e carro para coleta de sangue. 
Em 2016, foi dada início às 
obras de ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário da 
Corsan com investimento de  
R$ 7,8 milhões, beneficiando 
mais de 7,5 mil pessoas. 

Galileu Oldenburg

Em agosto de 2015, a 
nova unidade da Uergs foi 
inaugurada em Alegrete, 
num espaço próprio 
que permite colocar a 
universidade em outro 
patamar e melhorar o 
atendimento à comunidade 
e a toda a região com 
qualidade de ensino 
superior público. 

Obras na Uergs são 
ações acompanhadas 
por Biolchi


