
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

0SANTIAGO: “Terra dos Poetas” - RS 

BANCADA DO PROGRESSISTA 

Vereador João Alberto Ferreira de Lima 

 

Senhor Presidente: 

 

  O Vereador JOÃO ALBERTO FERREIRA DE LIMA, integrante da Bancada do 

Progressista, usando das atribuições legais e Regimentais, vem perante Vossa Excelência apresentar o 

seguinte pedido: 

 

 

Pedido de Moção de Reconhecimento: 

 

   De conformidade com o artigo 112, do Regimento Interno, apresento à Mesa Diretora, 

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO AO Sr. IVO DE SOUZA BATISTA, Presidente da Coopatrigo, unidade 

de Santiago RS. 

   Através desta Moção, destacamos a importância da Cooapatrigo para o desenvolvimento e 

crescimento do nosso Município, tendo como Presidente o Sr. IVO, natural de São Luiz Gonzaga RS, filho 

de João de Souza Batista e Cacilda de Oliveira Peixoto, casado com a Sra. Nara Maria Batista, dessa união 

tem três filhos: Larissa, Thiago e Caroline Batista, sendo avô de Gustavo, Isabela, Eduardo, Ana Luiza, 

Lucas e Maitê. 

                          Em sua consolidada carreira profissional foi vereador em sua cidade natal por dois mandatos, 

entre 1977 e 1983 e em seguida em 1983 a 1988. Sendo Presidente da casa em 1982. 

                          O cooperativismo entra em sua vida muito cedo, como associado da Coopatrigo em 1981, em 

1986 foi conselheiro fiscal do Sicredi e Conselheiro de Administração da Coopatrigo. 

                          Em 1997, a Coopatrigo enfrentava uma grave crise financeira e o nome do Sr. Ivo foi indicado 

para liderar um grupo que tentaria superar esta situação. Assumiu como Presidente da empresa no período de 

1998 a 2001 e em 2013 até o presente momento. Para a empresa começava uma nova era em termos de 

prosperidade e também o maior período de crescimento econômico. Neste período ampliou a área de ação 

passando a atuar em Capão do Cipó e Santiago.  

                          Pessoa humilde, desde cedo aprendeu o valor do trabalho e o amor pela terra, a importância da 

família e valores no cotidiano, em sua trajetória conquistaste grandes amigos, apoiadores e admiradores. Com 

sua personalidade forte, visão empreendedora e os valores do movimento cooperativista com honestidade e 

transparência norteando suas ações. 

                          Neste momento que decidiu encerrar sua carreira como empresário, empreendedor e um 

excelente profissional, com certeza deixa para Santiago um legado de grande exemplo como administrador, 

pela competência em que dirigiu a cooperativa durante estes anos. Desejamos que nesta nova fase tenha 

muito sucesso, paz e saúde junto a seus familiares. Deixamos o nosso reconhecimento e nossos votos de 

agradecimento. 

                          Deixamos para vossa meditação: 

                          “Tudo tem seu tempo de terminado e há tempo para todo proposito de baixo do céu. 

(Eclesiastes 3:1-8) ”.  

                         Seja dado conhecimento da presente MOÇÃO, ao Sr. IVO DE SOUZA BATISTA. 

 

 

 

Santiago, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

 

João Alberto Ferreira de Lima 

                                                                              Vereador 



 

 

Exmo.Sr. 

 

 CLAUDIO BATISTA MANZONI 

 

Presidente Poder Legislativo 

N/C 


