
Exmo. Sr. Presidente. 

  

  

  

A Vereadora que este escreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte: 

  

  

PROJETO DE LEI: 134/2019 

 

DÁ A DENOMINAÇÃO DE IVO 

MANFROI A UMA VIA PÚBLICA 

DA CIDADE. 

  

  

  

Art. 1°  Fica instituído de Ivo Manfroi , a via pública 418, localizada 

no Bairro Industrial, nesta cidade de Bagé. 

 Art. 2º  O Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas 

necessárias para o cumprimento desta lei. 

  Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

  

SALA DAS SESSÕES, 09 de outubro de 2019. 

  

  

  

Vereadora Sonia Leite 

Líder da Bancada do Progressistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



JUSTIFICATIVA 

  

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, o 

incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de uma rua de nossa cidade, 

em nome do saudoso cidadão Ivo Manfroi. 

Ivo Manfroi nasceu em 29 de outubro de 1959 em São Roque Figueira de Melo, 

distrito da cidade de Garibaldi / RS. Era o sétimo dos 8 filhos de Gervásio Manfroi e 

Armide Amélia Rossi Manfroi. 

Família muito humilde que desde cedo, tirava seu sustento trabalhando nos 

parreirais da vinícola Peterlongo em Garibaldi. A força da mãe Amélia sustentou a 

família e com certeza veio daí o empenho e a dedicação ao trabalho, a família e aos 

amigos que marcaram a passagem de Ivo Manfroi por este mundo. 

Aos 18 anos fez sociedade em um caminhão com cunhado, Vitor Nicolodi, e foi 

para a estrada. Em uma viagem que fez para Bagé, junto com o futuro concunhado, Zair 

Cagliari, surgiu a possibilidade de abrirem um negócio na cidade também. 

Veio para Bagé, definitivamente em junho de 1980, aniversário Nesta data nasceu 

o Nicolini da General Neto. Passou a fazer a distribuição de frangos do frigorífico 

Nicolini em Bagé e região em parceria com a empresa já instalada por Osmar Nicolini e 

sua família na Av Tupy Silveira. 

Ivo e Lucia se casaram em 27 de novembro de 1980 e tiveram o primeiro filho, 

Patrique em 1981 e a caçula, Vanessa em 1986. 

Com a necessidade de criar sua família, o espírito empreendedor e a liderança 

foram se desenvolvendo. 

Aos poucos foi crescendo, colocando outros itens para a venda e foi aumentando a 

equipe e a loja, sempre investindo no negócio, correndo riscos calculados. 

A empatia, a bondade e o carinho nas relações que permitiam que ele tivesse esse 

carisma. Desde o trato com clientes, funcionários e fornecedores até o hábito de 

“adotar” idosos, jovens e crianças que precisavam de ajuda. Dizia-se que o Ivo tinha os 

filhos dele, os velhos e os novos. 

Descobriu um câncer e após cirurgias e tratamentos, veio a falecer em 07 de 

fevereiro de 2003. 

Nicolini, hoje é uma que conta com um time de mais de 1100 pessoas, mais de 

1500 fornecedores de produtos e serviços, está em 13° lugar no ranking das maiores 

empresas supermercadistas do RS e entre as 120 maiores do País. Tudo isso sendo uma 

empresa jovem, saudável em pleno crescimento e disposta a crescer. 

  

Nos valores da empresa se resumem esses princípios: 

         o melhor atendimento que significa priorizar o cliente com simpatia, 
educação e empatia; 

         honestidade que significa não lesar, não permitir que lesem 
buscando sempre a verdade em cada situação; 

         dedicação que é fazer o que foi decidido, com iniciativas positivas 
buscando o melhor resultado; 

         e espírito de equipe que é saber que estamos todos no mesmo barco. 

  

 Todas as decisões de hoje, são tomadas baseadas nesses valores, em um legado 

construído, em uma cultura criada, onde Ivo Manfroi foi e é fundamental, foi e é 

insubstituível, foi e sempre será lembrado, pois ele vive como parte de cada ação e 

decisão tomada nos Supermercados Nicolini. 



                Por todo exposto que a presente propositura seja acolhida pelos Nobres Edis, 

subscrevo-me 
  

  

  

  

SALA DAS SESSÕES, 09 DE OUTUBRO DE 2019. 

  

  

  

  

  

Ver. Sonia Leite 

Líder da Bancada do Progressistas 
 


