
O RIO GRANDE 
É A NOSSA BANDEIRA.

Demandas apresentadas pelo ex-prefeito  
Darci Lauermann foram encaminhadas na Casa Civil

O Caí tem uma grande riqueza cultural e econômica. 
Vamos seguir trabalhando pelo desenvolvimento da 
região com parceria e determinação.”   
Márcio Biolchi, Dep. Federal
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Trecho de 13 quilômetros liga 
São Sebastião do Caí e São José do Hortêncio

Biolchi trabalha pela atração de 
investimentos e mais recursos 
para a região do Caí

São Sebastião do Caí teve 
assegurados recursos de  
R$ 370 mil de emenda parlamentar 
de Biolchi para pórticos.
Como secretário, Biolchi 
trabalhou em ações de 
modernização do Estado para 
uma maior prestação de serviços 
e mais desenvolvimento para 
toda a região:
Em 2015, São Sebastião do Caí 
obteve financiamento de  
R$ 2 bilhões do Badesul.  
O banco foi recuperado e voltou a 
ter resultado positivo. 
Foram retomadas as obras de 
pavimentação da VRS-874, 
que liga São José Hortêncio ao 
entroncamento com a ERS-122,  
em São Sebastião do Caí. D
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Teve melhorias



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

A ERS-452 foi recuperada no 
trecho entre o entroncamento 
com a ERS-122 (para Bom 
Princípio) até o entroncamento 
com a BRS-116 (Nova Palmeira). 

O governador José Ivo Sartori 
sancionou lei do deputado Elton 
Weber que reconhece o potencial 
em expansão da fabricação de 
cervejas artesanais. A criação 
da Região das Cervejarias 
Artesanais potencializa o 
turismo e a economia. Alto Feliz, 
Feliz, Igrejinha, São Vendelino, 
Sapiranga, Três Coroas e Vale Real 
estão entre as cidades da rota, 
com mais uma oportunidade para 
o desenvolvimento econômico e 
turístico que passa pelo Caí.

Foi transferida a Bom Princípio a 
titularidade de um trecho da  
ERS-122 de três quilômetros.  
A proposta é do deputado Álvaro 
Boessio trata de trecho de intenso 
uso pela população local. 
Também houve pavimentação 
da VRS-843 , beneficiando 
moradores de Feliz e Linha Nova. 
O Daer asfaltou 11,45 km com 
investimento de  
R$ 9,7 milhões

A RS-118 está em plena execução, 
com uma nova realidade 
no deslocamento na Região 
Metropolitana. Um exemplo é o 

início da construção do elevado 
da ERS-040, no entroncamento 
com a 118 em Viamão. Em Brasília, 
Biolchi acompanha as obras da 
nova Ponte do Guaíba.

Biolchi esteve em missão 
governamental na Alemanha 
onde foram confirmados novos 
investimentos no Estado com 
reflexos em diversas regiões:
A empresa Stihl está construindo 
um novo Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento na sua expansão 
da planta em São Leopoldo, 
gerando oportunidades e 
investimentos de R$ 500 milhões 
até 2022.

Também na Alemanha foi 
constituído o Cluster para 
tecnologias para saúde em 
parceria com o Medical Valley, já 
com 200 indústrias, universidades, 
e hospitais reunidos com o 
governo do Estado.

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, que já 
envolveu sete mil empresas nos 
últimos anos no Estado. 

No período em que esteve no 
governo do Estado, foi lançada 
a Junta Digital. Em 2018, será 
reduzido ainda mais o tempo 
para registro de empresas, 
passando dos atuais cinco dias 
para 48 horas se não houver 
exigência de complementação. 
Tudo pela internet.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.

MÁRCIO BIOLCHI COM AS 
CAIENSES EMÍLIA E ZORAIA 
LAUERMANN NA ABERTURA DA 
FESTA DA BERGAMOTA

DESENVOLVIMENTO


