
O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Vereador Marco Vivian é parceiro  
por conquistas para o município.

Esses recursos são resultado de 
muito trabalho e articulação feito em 
conjunto com o secretário e deputado 
federal Márcio Biolchi e o deputado 
Juvir Costella. Seguiremos atuando em 
busca de melhor qualidade de vida para 
os caçapavanos.” Marquinho Vivian

DESENVOLVIMENTO

BADESUL AUXILIOU NA INFRAESTRUTURA
E BIOLCHI GARANTIU  A EMENDA

A pavimentação de 
ruas em Caçapava 
do Sul também 
é resultado de 
emenda de Biolchi. 
Os recursos no 
valor de R$ 300 mil 
foram indicados  
para duas quadras 
no bairro Floresta.

Em parceria com 
município, Biolchi 
também buscou 
recursos para a 
saúde



DESENVOLVIMENTO

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

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Galileu Oldenburg

Márcio Biolchi trabalha pela 
Fronteira Sudoeste com novos 
recursos e articulação regional. 

Como deputado, seguirá 
trabalhando por Caçapava do Sul:
Biolchi assegurou R$ 150 mil do 
Ministério da Agricultura para a 
aquisição de um  trator agrícola 
para a Secretaria de Agropecuária, 
Indústria e Comércio, com 
indicação para a comunidade 
do Santa Barbinha, beneficiando 
pequenos agricultores por indicação 
do vereador Vivian

A pavimentação de ruas em 
Caçapava do Sul também é 
resultado de emenda de Biolchi. 
Os recursos no valor de 
R$ 300 mil foram indicados  
para duas quadras no bairro 
Floresta.

Caçapava também recebeu 
emenda de Biolchi no valor de 
R$ 100 mil para despesas com 

saúde. O vereador Marquinho 
Vivian acompanhou o repasse 
que foi direcionado para a 
compra de equipamentos. 

Como secretário, Biolchi trabalhou 
pela modernização do Estado para 
garantir mais recursos às regiões. 
Em 2016, Caçapava obteve 
financiamento do Badesul.  
O banco foi recuperado e voltou a 
ter resultado positivo. 

Foi criada a Política Estadual 
do Carvão Mineral e instituído 
o Polo Carboquímico do 
Rio Grande do Sul, com um 
ambiente mais favorável para 
atração de investimentos. 
Um dos complexos envolve 
Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, 
Candiota, Dom Pedrito, Hulha 
Negra, Lavras do Sul, Pinheiro 
Machado e Pedras Altas.

Caçapava aderiu à Rede 
Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios 
(RedeSimples), simplificando 
os processos de abertura, 
alteração, baixa e legalização de 
empresas pela internet.

O governo do Estado formou mais 
de 4 mil servidores da Segurança 
desde 2015. E adquiriu mais de  
500 viaturas.

Articulação garante 
avanços para a cidade

Biolchi apoia a indústria do cal 
e calcário, tendo auxiliado na 
definição de uma política para 
o setor em 2009, fortalecendo 
uma vocação de Caçapava

APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO
Biolchi fortaleceu ainda 
mais o Programa Redes de 
Cooperação, 
uma forma de organização 
conjunta de pequenas e 
médias empresas em uma 
entidade única, e trabalhou 
por pequenos agricultores.
 
No período em que esteve 
no governo do Estado, foi 
lançada a Junta Digital. 

Também foram criadas 
linha de crédito para 
pequenas e médias 
empresas pelo Banrisul, 
com R$ 1,5 bilhão, além 
do Badesul Pequenas 
Empresas, ambas ações de 
apoio ao fortalecimento 
dos negócios no Estado.


