
O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Márcio Biolchi com vereador e secretário da fazenda  
e desenvolvimento econômico Luciano Melo

Reunir os melhores projetos apresentados com seriedade para 
estabelecer conexões capazes de gerar oportunidades para o 
desenvolvimento econômico e social.”   
Márcio Biolchi, Dep. Federal

Biolchi trabalha para fortalecer as vocações 
de Canela, com suas atrações culturais, 
econômicas e turísticas

TURISMO

Obras deixarão 
ainda mais atrativo o 
centro de Canela

PARCERIA COM PREFEITO ORSOLIN



HÁ MUITOS ANOS, 
O DEPUTADO 
MÁRCIO 
BIOLCHI VEM 
COLABORANDO 
PARA 
INICIATIVAS 
RELEVANTES PARA 
A COMUNIDADE 
DE CANELA:

Canela : 
Biolchi garantiu recursos 
para saúde, educação e obras

Av. Osvaldo Aranha em Canela

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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Escola Danton Corrêa da Silva
teve obras de R$ 3 milhões 

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Auxiliou para as obras na 
Escola Danton Corrêa 
da Silva, incluindo a 
recuperação da rede 
elétrica, liberação de salas, 
substituição de paredes de 
madeira por alvenaria em 
quatro salas, pavimentação 
da quadra esportiva, entre 
outras melhorias.

EDUCAÇÃO

É um orgulho ter 
colaborado com pessoas 
como o ver. Luciano Melo 
para uma obra grandiosa 
como esta, em uma das 
escolas mais importantes 
do nosso município.”

Márcio Biolchi
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Canela investirá nos próximos meses  
R$ 4,6 milhões para a pavimentação de 
10 trechos de ruas na área central, num 
total de 2,4 quilômetros de obras.  
Os recursos foram assegurados por 
meio de financiamento junto ao Badesul, 
e o contrato foi assinado pelo prefeito 

Repassou R$ 300 mil 
para Canela, destinados 
ao Fundo Municipal de 
Saúde e ao Hospital de 
Caridade.

SAÚDE

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

INFRAESTRUTURA

Biolchi garantiu 
recursos federais para Canela

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Com recursos da Consulta 
Popular, está sendo ampliada a 
rede trifásica em Canela levando 
energia aos produtores da 
agricultura familiar. 

São 3,475 quilômetros  
de rede trifásica.

ECONOMIA

Constantino Orsolin e o então 
secretário do Desenvolvimento 
Econômico, Márcio Biolchi.

As principais ruas que levam 
até a Catedral de Pedra estarão 
ainda mais bonitas, estimulando o 
turismo e a economia.”
Prefeito Constantino Orsolin

Biolchi também teve atuação 
importante na cidade com 
a pavimentação do Distrito 
Industrial, quando foi secretário 
da Sedai, em 2009. Também 
à época houve esforços para 
a manutenção da empresa 
Dalper em Canela, evitando sua 
migração para fora do Estado. 

Canela recebeu caminhões 
da Corsan para obras e 
manutenções nos sistemas de 
água e esgoto. 

Badesul: assinatura 
de financiamento



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.

Galileu Oldenburg

Natural do município de 
Carazinho, no Rio Grande do 
Sul, o deputado federal Márcio 
Biolchi reassumiu em 2018 seu 
mandado em Brasília, onde 
segue trabalhando por ações 
marcadas pelo respeito, seriedade 
e por conquistas para todo o Rio 
Grande do Sul. Com menos de 
40 anos de idade, também foi 

Liderar é
gerar 
consenso 
para o 
crescimento 

Atuação parlamentar

deputado estadual e secretário 
de Estado em quatro áreas do 
desenvolvimento econômico. 
Neste momento, segue orientando 
sua ação na Câmara Federal em 
prol da inovação e modernização 
da gestão pública.

Desenvolvimento Econômico
Márcio Biolchi esteve à frente da 
área de atração de investimentos 
do governo do Estado em duas 
ocasiões, com importantes 
resultados. 

De 2009 a 2010, foi Secretário do 
Desenvolvimento e Atração de 
Investimentos, período em que 
o setor automotivo gaúcho foi 
fortalecido com a ampliação e 
confirmação de novos projetos 
pela General Motors e seus 
fornecedores, com impactos 
especialmente nos polos de 
Gravataí e da Serra.

De 2017 a 2018, atuou na 
reestruturação administrativa 
do Executivo gaúcho, 
tendo unificado secretarias 
que atuavam em prol do 
Desenvolvimento Econômico, 

Microempresas e Ciência e 
Tecnologia. Essa unificação 
reduziu estruturas e 
aproximou as políticas 
públicas na Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia. 

Em Brasília, Biolchi segue 
trabalhando por esses 
setores fundamentais 
para que o Estado siga 
contribuindo para o 
crescimento nacional. 


