
BREVE HISTÓRICO 

 

NOME: Marcelo Saggin 

PARTIDO: Progressistas 

ESTADO CIVIL: Casado com Alessandra Vasconcelos de Lima 

NASCIMENTO: 17/11/1974 

NATURALIDADE: Palmeira das Missões – RS 

 

O vereador Marcelo Saggin o qual é mais conhecido como Maninho Saggin, 

tem 46 anos, é filho de José Antônio Saggin (Miro) e de Dalila Loreto Saggin, irmão 

de Mauro Antônio Saggin. De família de agricultores, cresceu e trabalhou na 

lavoura desde jovem.  

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. Sempre atuante no fortalecimento do pequeno agricultor 

e da agricultura local, pois conhece as necessidades. Também atua nas outras 

áreas importantes do nosso município: Educação, Assistência social, Esporte, 

lazer, Cultura, Infraestrutura da cidade e do interior e desenvolvimento 

econômico. Durante o mandato de 2012 a 2016, foi eleito Presidente da Câmara 

de Vereadores, com a mesma essência a qual foi criado, valorizando a família, 

amigos e compromisso com as funções assumidas, sempre à disposição das 

demandas da comunidade. Novamente, nas Eleições de 2016 se reelegeu como 

o mais, desta vez com 1.181 votos. 

Acreditando na política construtiva transferindo a dignidade que recebeu 

de seus pais e a educação que aprendeu com seus mestres a conduta moral e 

ética pessoal para a responsabilidade pública. Colocou o seu nome à disposição 



novamente nas Eleições 2020 tendo êxito novamente eleito com 881 votos sendo 

o segundo mais votado. 

O pensamento do vereador maninho é “Ser vereador não é cargo, não é 

cadeira, não é posição: é RESPONSABILIDADE”. Ele entende que só vale a pena 

estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. Dessa forma, neste 

terceiro mandato buscará servir com o comprometimento de sempre a 

comunidade palmeirense. 


