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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

César Saut nasceu em Porto Alegre, em 03 de dezembro de 1969. Criado
num ambiente de trabalho, passou boa parte de sua infância nas instalações dos
dois empreendimentos da família. Sua mãe tinha uma loja do Ministério de Educação e Cultura, e seu pai era proprietário de uma gráfica. Quando pequeno, tinha até
cama sobre as resmas de papel da gráfica do pai e sobre as pilhas de caixas de cadernos que compunham os estoques da mãe.
Ganhando mais idade, passou a ajudar na gráfica, realizando pequenas tarefaz, como a de fazer inventário de itens de estoque da loja ou mesmo intercalar folhas para compor os blocos de notas fiscais que eram impressos na gráfica do pai.
Assim se deu o início de seu trabalho em estruturas familiares – loja e gráfica –, levado pela necessidade de estar junto, usufruindo a oportunidade que o aprendizado lhe propiciava. Estas estruturas, apesar de pequenas, conseguiram agregar muito, pois forneceram as noções básicas do que era uma atividade profissional e de identificar de onde vinham os recursos que garantiam não só o sustento,
como também a qualidade de vida de toda a sua família.
Estudou em várias instituições, mas as experiências mais marcantes foram
no Colégio Batista, no Colégio Dom Bosco, na Unisinos e na ESPM. Entre estas,
cursou o primeiro e o segundo graus, graduou-se em Comércio Exterior e fez Extensão em Marketing.
Próximo aos 16 anos, foi trabalhar no COCECRER, onde passou um curto,
mas importantíssimo período da vida, pois no ambiente cooperativo fez sua adaptação dos conceitos que havia experimentado anteriormente, agregando a sua formação seu primeiro contato com uma estrutura empresarial profissionalizada.
Ingressou na Itaú Tecnologia aos 17 anos, como auxiliar administrativo.
Saiu da empresa oito anos depois, como Gerente Administrativo e Financeiro para
os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Em janeiro de 1996, ingressou na Icatu-Seguros, como Superintendente
Comercial, empresa que mais tarde viria a se tornar Icatu-Hartford Seguros e Capitalização, e que na época se apresentava como um grande desafio para sua carreira,
pois apesar de ser uma estrutura com pessoas experientes, a operação quase que
nasceu sob sua gestão, pois, quando de seu ingresso, a Companhia tinha um movimento econômico mensal nos estados do sul do país de cerca de R$ 38 mil e, hoje,
movimenta na região cerca de R$ 26 milhões.
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Este volume coloca a Icatu-Hartford entre uma das mais importantes operadoras de vida, previdência e capitalização da região Sul, tendo mais de 1,7 milhões de operações ativas e parcerias de distribuição com renomadas instituições
como o Sicredi, Banrisul, Lojas Renner e o Besc.
Passou os anos de 2000 e 2001 atuando como diretor na matriz da empresa
no Rio de Janeiro, mas no ano seguinte voltou para Porto Alegre, onde atua como
Diretor para a Região Sul, região esta que é responsável por cerca de 25% das operações totais da Icatu-Hartford e cerca de 45% das operações de seguros de vida da
Companhia no país.
Agraciado com vários prêmios em sua carreira, César Saut sempre teve na
família o esteio necessário para suas realizações, tendo nos pais, David e Ghislaene
– cidadã da cidade de General Câmara –, exemplos de vida. Aos dezoito anos, tornou-se pai de Diogo, e na paternidade se ancorou para obter a persistência necessária para passar pelas etapas naturais da vida. Costuma brincar que foi agraciado pela paternidade precoce, o que oportunizou ter, hoje, no filho crescido, um amigo e
companheiro para todas as horas. Tem a graça de ser criado em bom ambiente familiar e ao mesmo tempo estruturar uma família em que estão sempre presentes
pais, irmãos e esposa o apoiando em todas as empreitadas e comemorando todas as
suas conquistas.
Pela brilhante carreira e valiosa contribuição que César Saut vem prestando
através de seu trabalho a Porto Alegre é que venho pedir aos meus Pares a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2006.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY
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PROJETO DE LEI

Concede o título honorífico de Cidadão
Emérito de Porto Alegre ao Senhor
César Saut.

Art. 1º Fica concedido o título honorífico de Cidadão Emérito de Porto Alegre ao Senhor César Saut, nos termos da Lei n° 9.659, de 22 de dezembro de
2004.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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