Marcelo Álvaro Antônio
Ministro do Turismo

Marcelo Henrique Teixeira Dias tem 44 anos e nasceu em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Cursou Engenharia Civil pela Uni/BH, foi empresário e entrou na política em
2012, quando sagrou-se um dos vereadores mais votados da Câmara Municipal de
Belo Horizonte. Em homenagem ao pai, Álvaro Antônio - que exerceu os mandatos
de Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal Constituinte e vice-Prefeito de
Belo Horizonte -, adotou o nome político Marcelo Álvaro Antônio, como passou então
a ser conhecido.
Em 2014, lançou-se candidato à Câmara dos Deputados e foi eleito o terceiro
Deputado Federal mais votado em Belo Horizonte. Em 2015, aderiu à Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, que tem a missão de buscar incentivos ao
setor e proporcionar a geração de emprego, renda e arrecadação a estados e
municípios. O grupo formado por deputados e senadores defendeu bandeiras com o
avanço na tramitação de cerca de 50 propostas de interesse do setor, como a
atualização da Lei Geral do Turismo, fortalecimento da Embratur com a
transformação da autarquia em agência e a abertura total das empresas aéreas ao
capital estrangeiro.
Na Câmara dos Deputados, participou como membro titular das comissões Especial
PEC 333/17, que tratou da extinção o Foro Especial; Permanente de Desenvolvimento
Urbano; Comissão de Finanças e Tributação; a Minas e Energia; Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; a Comissão de Viação e Transportes; a
Comissão de Desenvolvimento Urbano; e a Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Aderiu às frentes Parlamentar Mista do Imposto Único
Federal e pela Abertura Comercial do Brasil.
Em 2018, a convite do presidente Jair Bolsonaro, filiou-se ao Partido Social Liberal e
assumiu a presidência do diretório do partido em Minas Gerais chegando a coordenar
as ações de Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em todo o
estado.
Nas eleições de 2018 foi reeleito Deputado Federal pelo PSL para o segundo mandato
na Câmara dos Deputados, com 230.008 votos, alcançando o título de deputado mais
votado do Estado de Minas Gerais. Foi agraciado com a Medalha do Mérito
Legislativo pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2012; com a Medalha da
Inconfidência pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em 2015; e com o Grande
Colar do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2018.

