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Igrejinha, 18 de Setembro de 2017.

Senhores Líderes de Bancada;
Senhores Vereadores:

Venho encaminhar à apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de
Lei do Legislativo n° 026/17, que “Denomina via pública no Loteamento
Wendorf”.

A proposta visa homenagear cidadão que prestou relevantes
serviços a comunidade igrejinhense.

Nestes termos, solicito a aprovação da matéria.

Cordialmente

Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA
Bancada do PP

“Doe vida: doe sangue, doe órgãos.”
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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 026/17

“Denomina via pública no
Loteamento Wendorf.”

Art. 1º Fica denominada Rua FREDERICO WENDORF a única rua do
Loteamento Wendorf, Bairro Viaduto, com início na Rua Carlos Koetz e seu término
no final da propriedade da Família Wendorf.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA
EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.
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Bancada do PP
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Biografia de Frederico Wendorf
Filho de Italina e Valentin Wendorf, Frederico nasceu no dia 26 de dezembro
de 1917, na localidade de Rochedo, município de Taquara. Sua família era composta
além de seus pais, por mais duas irmãs, Cecília e Hilda.
Estudou na escola Fernandes Vieira na localidade de Rochedo. De profissão
agricultor, laborou com sua família até seu matrimônio, que ocorreu no dia 27 de
maio de 1944 com a jovem Ilga Krumennauer na Igreja Católica da localidade. Seu
casamento de registro número 153 e o oficial escrevente senhor Arnildo Haack. O
casal adquiriu uma propriedade de 15 hectares de terra naquela localidade, onde
geraram e também criaram seus três filhos: Celaria, João e Delmar.
Em 1966 Frederico adquiriu l(um) hectar de terra do senhor Sebaldo Back, no
Canto dos Koetz, hoje Bairro Viaduto, tornando-se o nono morador daquela
localidade. Nesta propriedade a esposa que além de cuidar das lidas domésticas, do
esposo e dos três filhos, auxiliava o marido nos afazeres da propriedade. O casal tinha
vacas leiteiras, porcos, galinhas e plantavam os mantimentos para o sustento da
família. Em dado momento, Frederico iniciou a atividade de perfuração de poços
artesianos. Esta atividade foi seguida por seu filho João e perpetua até hoje por seu
neto Edson.
Em 1882, veio a aposentadoria, fazendo com que Frederico deixasse a atividade
de perfuração de poços e passasse a se dedicar a agricultura tão somente.
Frederico e Ilga, além dos três filhos tiveram seis netos: Edson, Elson, Marilene,
Darci, Perci e Deividi e cinco bisnetos.
Frederico foi sócio no sindicato rural de Taquara e posteriormente de Igrejinha.
Na vida social Frederico foi sócio e coralista da Sociedade Harmonia de Rochedo e
Sociedade 15 de Outubro de Lajeadinho e membro da Comunidade Evangélica
Gabriel do centro de Igrejinha.
Frederico faleceu em 15 de julho de 2005 por embolia pulmonar.

“Doe vida: doe sangue, doe órgãos.”

