BREVE HISTÓRICO
NOME: Marcelo Saggin
PARTIDO: PP
ESTADO CIVIL: Casado com Alessandra Vasconcelos de Lima
NASCIMENTO: 17/11/1974
NATURALIDADE: Palmeira das Missões - RS

O vereador Marcelo Saggin é de família de agricultor, com quem cresceu e
trabalhou na lavoura.
Graças as boas relações de amizade que é uma herança familiar, foi presidente
do Bloco Carnavalesco Festança durante 5 (cinco) anos (2002-2006).
Concorreu a conselheiro Tutelar em 2006 não sendo eleito. Continuou
trabalhando e em abril de 2008 abriu a sua empresa de Transporte e Prestação de
Serviços.
Em 2008, apoiou a campanha do vereador Pedro Celso dos santos (Pedrão) o
qual foi eleito e lhe oportunizou trabalhar na Câmara de Vereadores como Assessor da
Bancada do Partido Progressista.
Buscou mais conhecimento e em 2011 se formou em Gestão Pública.
Em 2012 foi candidato a vereador e eleito o mais votado com 1125 votos.
Pelo seu estilo de vida, tem uma relação muito forte com a saúde onde atua
expressivamente. Empenha-se no fortalecimento do pequeno agricultor, pois conhece
as necessidades não é de hoje, é filho de agricultor.
Também atua nas outras áreas importantes do nosso município: Educação,
Assistência social, Esporte, lazer, Cultura, Infraestrutura da cidade e do interior,
Desenvolvimento econômico no sentido de geração de renda e principalmente
emprego.
Não deixando de sempre olhar para trás, mas sempre caminhando para o
futuro.
Atuou durante os mandato de 2012 à 2016 com a mesma essência a qual foi
criado, valorizando: Família, amigos e comprometimento com as funções assumidas e
sempre a disposição das demandas da comunidade, esta que o reelegeu como mais
votado novamente. Desta vez com 1.181 votos.

Dessa forma renova o compromisso de trabalho representando a comunidade e
objetivando a melhoria da cidade, em especial o desenvolvimento econômico (geração
de renda e emprego) em todas as áreas.
Sempre valorizando as pessoas, valorizando uma melhor qualidade de vida para
as famílias palmeirenses.

