
O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Biolchi garantiu recursos
para Restinga Seca

Márcio Biolchi com o prefeito Paulo Salerno

O deputado Biolchi tem sido um parceiro incansável do nosso município.  
Está sempre disposto a ajudar e já assumiu novos compromissos para o 
próximo mandato. Tenho a tranquilidade de falar do Márcio porque além 
de um grande amigo que conquistei nesta caminhada de vida pública ele é 
ficha limpa e tem um grande futuro pela frente e um grande potencial de 
impulsionar o desenvolvimento do nosso município.” 
Paulo Salerno, Prefeito de Restinga Seca

RECURSOS PARA A SAÚDE

MÁRCIO BIOLCHI TRABALHA HÁ ANOS 
PELO DESENVOLVIMENTO DE RESTINGA 
SECA, EM PARCERIA COM AS LIDERANÇAS 
DO MUNICÍPIO

SAÚDE

Biolchi destinou recursos 
para a área da saúde que 
possibilitaram que a prefeitura 
ampliasse os repasses para 
a manutenção do Pronto 
Atendimento junto ao Hospital 
de Caridade São Francisco.

Essa conquista é de todos 
aqueles que trabalham 
pelo município, das  
lideranças políticas  
e dos que se dedicam  
à saúde.” 
Márcio Biolchi, Dep. Federal



Galileu Oldenburg

UM ESTADO MAIS MODERNO, 
MAIS SERVIÇOS

O governo realizou obras na 
RSC-287 e no trevo de acesso ao 
Santuário.

O Daer conduz obras em 90 
quilômetros da ERS-149, com 
R$ 46 milhões que beneficiam 
diretamente Nova Palma, Faxinal 
do Soturno, São João do Polêsine, 
Restinga Seca e Formigueiro.

Recursos estão destinados 
para reformas na escola  
Erico Verissimo. 
Biolchi tem trabalhado pela 
atração de investimentos 
para Restinga Seca. 

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
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Também para Restinga Seca, Biolchi 
apoiou emenda no Ministério do 
Turismo para a revitalização e 
melhorias na Estação Férrea. O valor 
da emenda é de R$ 300 mil.

Mais obras  
em Restinga Seca
Já foram pagos os valores do 
Ministério das Cidades para 
a pavimentação de ruas num 
investimento total de R$ 250 mil. 
Os recursos são de uma emenda 
parlamentar de Biolchi. 

O município também garantiu R$ 
100 mil do governo do Estado para a 
última etapa das redes de água em 
Campo Bonito e Colônia Borges.

Biolchi auxiliou para que Restinga 
Seca receba R$ 1,2 milhão 
para compra de máquinas 
e equipamentos rodoviários 
pelo Badesul. Entre as novas 
máquinas, Restinga Seca terá uma 

retroescavadeira hidráulica e dois 
caminhões caçamba para auxiliar na 
infraestrutura urbana e rural.

O banco apoiou a 2ª Exporestinga, 
evento que promove o 
desenvolvimento econômico e a 
integração do município.

BIOLCHI ASSEGURA RECURSOS 
PARA DOIS ÔNIBUS ESCOLARES
Marcio Biolchi assegurou no Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica (FNDE) recursos 
da União para a compra de dois 
ônibus que serão adquiridos pela 
prefeitura para o transporte 
escolar. O termo de compromisso 
prevê investimento total de  
R$ 453 mil, sendo R$ 338 mil da 
União e contrapartida do município 
no valor de R$ 115 mil. 

O convênio permitirá a aquisição de 
dois veículos com capacidade para 
transportar até 44 estudantes cada 
um. Os ônibus permitirão embarque 
e desembarque de estudante com 
deficiência, ou com mobilidade 
reduzida, promovendo acessibilidade 
e mais conforto para os estudantes 
do município.

RECONHECIMENTO
PELO TRABALHO 

E COMPROMISSO

O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

TURISMO

Obras conduzidas pelo prefeito Paulo 
Salerno em Restinga Seca contam com 
recursos de emenda apoiada por Biolchi


