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ATA Nº 018/2019 da SESSÃO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DA 

FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – 

WALDOMIRO HOFFSTAEDTER - Realizada em 11/10/2019. 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 09 (nove horas), 

reuniram-se em Sessão Ordinária, na Sede do Poder Legislativo, os seguintes 

Edis: ADEMAR JACÓ HAHN, ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

AUGUSTO JULIANO LISKA, IRNO LAVALL, MARCIO HOWE, 

MARCIO PINTO DA SILVA, PAULO LOPES GODOI e VALDIR JOSÉ 

VIEIRA. A Sessão foi aberta pelo Presidente Vereador MARCIO PINTO DA 

SILVA que primeiramente saudou os representantes do Poder Executivo, Srs. 

Vereadores e demais presentes, e declarou aberta a Sessão Solene de Inauguração 

da Fachada da Câmara Municipal de Vereadores – Waldomiro Hoffstaedter sob a 

Proteção de Deus. Declarou que a homenagem, foi prestada de acordo com a Lei 

nº 1.786 de 14 de novembro de 2018.Em seguida convidou o Secretário PAULO 

LOPES GODOI para conduzir os trabalhos da Sessão Solene. O Secretário 

PAULO LOPES GODOI primeiramente convidou o Senhor Vice-Prefeito 

Municipal Exmo. Sr. GILMAR FRANCISCO APPELT para compor a mesa, que 

na oportunidade estava representando o Poder Executivo Municipal. Informou 

que o Sr. DIRCEU OLAIR HOFFSTAEDTER já estava compondo a mesa, 

representando a família do Sr. WALDOMIRO HOFFSTAEDTER. Convidou a 

todos para se posicionarem em pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Dando 

continuidade, o Poder Legislativo de Victor Graeff passou a realizar, com muita 

honra, a solenidade de homenagem ao Sr. WALDOMIRO HOFFSTAEDTER, 

declarando que para a Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff foi um 

momento de satisfação e reconhecimento homenagear o Sr. WALDOMIRO 

HOFFSTAEDTER – Ex-Presidente – 2º Semestre/1969 e Vereador no Exercício 

de 1969 a 1972 pelos seus relevantes serviços prestados a Comunidade de Victor 

Graeff, tendo exercício o seu mandato sem receber nenhuma remuneração durante 

o período em foco.  Na sequência o Secretário realizou realizada a Leitura do 

Histórico do Sr. WALDOMIRO HOFFSTAEDTER elaborado pelo filho Sr. 

DIRCEU OLAIR HOFFSTAEDTER, contando que o Sr. WALDOMIRO 

HOFFSTAEDTER “nasceu em 02 de fevereiro de 1924 no Distrito de Cochinho, 

então município de Passo Fundo, filho de REINOLDO HOFFSTAEDTER e de 

LUIZE EGGERS HOFFSTAEDTER. Cursou o ensino primário até o 4º ano na 

escola da Comunidade Evangélica de Cochinho. Casou-se em 13 de setembro de 

1947 em Victor Graeff com IVONI NEULS de Invernadinha. O casamento foi 
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.........................................continuação da ATA Nº 018/2019 – De 11/10/2019. 

abençoado com 3 filhos e 1 filha. Após o casamento até meados do ano de 1952 

dedicou-se na produção de farinha de mandioca em conjunto com seu pai, nas 

antigas ‘atafonas’. A partir de 1953 dedicou-se a plantação de milho, mandioca e 

a criação de suínos. Em 1957 em parceria com mais três agricultores iniciou a 

lavoura mecanizada, principalmente na plantação de trigo, também se cultivava 

milho em menor escala. Adquiriram três Tratores Fordson e uma Automotriz 

Massey Harris. Ambos os produtos eram de difícil comercialização, o trigo tinha 

que ser levado até o Porto de Mariante. Parceria esta já extinta em 1962. A partir 

daí se dedicou na atividade, com a contratação de colaboradores e o filho mais 

velho começou a ajudar nas lides. Em 1973 firmou parceria com os dois filhos 

mais velhos, parceria esta que persistiu até o seu falecimento. Em 1959 ajudou na 

fundação do Grêmio Esportivo Cochinhense no qual dedicou bastante tempo na 

construção do campo de futebol, onde o mesmo foi gramado com leivas sendo as 

mesmas cortadas através de um arado especial conseguido pelo Sr. NORBERTO 

BARTH, e tracionado por trator de cedência do Sr. WALDOMIRO sem ônus para 

a agremiação. O Trabalho durou por mais de 30 dias. Nos anos de 1964 e 1965, 

não mediu esforços para a emancipação do Distrito de Cochinho, percorrendo 

localidades angariando assinaturas para que isso acontecesse. Os entraves foram 

muitos, principalmente na localidade de Polígono do Erval. Graças ao trabalho de 

abnegados Cochinhenses em 23 de outubro de 1965 veio o desfecho e sendo então 

emancipado o Distrito de Cochinho e passando a denominar-se de Victor Graeff. 

Foi nomeado interventor Federal (Prefeito) para o período de 1965 a 1968 o Sr. 

NORBERTO BARTH incansável batalhador pela causa emancipacionista.  No 

período de 1967 a 1969 presidiu a Comunidade Evangélica de Victor Graeff. 

Ajudou na construção do Hospital Beneficente de Victor Graeff, adquirindo um 

apartamento do mesmo, posteriormente o Hospital foi municipalizado. Em 1968 

candidatou-se a Vereador do município sendo eleito pela extinta ARENA, entre 

os anos de 1969 a 1972, exercendo a função neste período sem receber 

remuneração nem ajuda de custo. Durante este período prestou relevantes 

serviços, tais como arrancando pedras nas estradas com trator de sua propriedade 

e com a ajuda do Sr. ARLINDO APPELT e contratando os serviços do Sr. 

ERNESTO AUGUSTO LASSIG, pois este era um homem de muita força. Ajudou 

com recursos na instalação da Biblioteca Pública Municipal. Foi sócio fundador 

do CTG Galdino Marques, ajudando na construção do galpão, deslocou os seus 

colaboradores (em número de quatro) os quais cavaram todos os buracos e 
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.........................................continuação da ATA Nº 018/2019 – De 11/10/2019. 

colocaram todos os esteios em pé, sempre com o seu auxilio e sua coordenação, 

trabalho esse que durou quase um mês. Sempre foi grande apoiador das causas 

emancipacionistas. Em 1985 a 1987 foi Vice-Presidente da Comunidade 

Evangélica de Victor Graeff, na gestão de ADELAR HUGO HOFSTAETTER, 

com o qual em parceria calçaram todo o cemitério da Comunidade Evangélica, 

transportando inúmeras cargas de lages da cidade de Lajeado a Victor Graeff sem 

ônus para a Comunidade. Foi grande colaborador (financeiro) na construção do 

Pavilhão da Comunidade e da casa Pastoral. WALDOMIRO veio a falecer em 27 

de maio de 2001 deixando um grande legado para sua família e para a 

Comunidade Victorense.”. Lido e apresentado o histórico do Sr. WALDOMIRO 

HOFFSTAEDTER. Em seguida foi convidado o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIR, 

proponente da homenagem, para fazer seu pronunciamento, que primeiramente 

contou brevemente a história do homenageado, e comentou sobre a coincidência 

de datas. Além disso, justificou a sua iniciativa da proposição desta homenagem, 

e demostrou seu carinho pela família Hoffstaedter. Manifestou sua alegria ao 

conseguir a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei, no ano de 2018, que 

denomina o prédio que abriga a Câmara Municipal de Vereadores de Câmara 

Municipal de Vereadores - Waldomiro Hoffstaedter. Manifestou seu orgulho em 

ter o privilégio de realizar está homenagem. Logo após o Sr. DIRCEU OLAIR 

HOFFSTAEDTER fez seu pronunciamento representando a família do 

homenageado, que manifestou a alegria da família ao ter o nome de seu pai na 

fachada da Câmara Municipal de Vereadores, que trabalhou em prol de nosso 

município. Em algumas palavras contou a dedicação de seu pai em prol do 

município. Agradeceu em nome do Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA todos os 

vereadores que aprovaram por unanimidade este projeto de lei. Em seguida abriu-

se o espaço para os vereadores inscritos fazer seu pronunciamento, desta forma, o 

Ver. ADEMAR JACÓ HAHN fez o seu pronunciamento representando os demais 

vereadores, inicialmente manifestou como é bom participar de momentos como 

este, de ter pessoas homenageadas. Comentou que está homenagem é um 

reconhecimento a família, que em épocas de dificuldade fizeram muito pelo 

município. Ressaltou a importância de conhecermos a nossa história. O Secretário 

PAULO LOPES GODOI repassou os cumprimentos da Verª. ADRIANA T. M. 

NEUHAUS que neste momento não pode se fazer presente, por ter consulta 

médica agendada e não conseguiu fazer mudança na data. Dando continuidade o 

Sr. Vice-Prefeito Municipal GILMAR FRANCISCO APPELT fez o seu 
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mailto:camaramunvg@gmail.com
http://www.cmvictorgraeff.com.br/


Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Vereadores 

Rua Fridholdo Fischer, 567 – Fone/Fax: (54) 3338-1264 – CEP 99.350-000 

e-mail: camaramunvg@gmail.com – assessoriadolegislativovg@gmail.com 

site: www.cmvictorgraeff.com.br 

 

 

.........................................continuação da ATA Nº 018/2019 – De 11/10/2019. 

pronunciamento, inicialmente manifestou a sua emoção ao participar deste 

momento, mas que é difícil de falar pela emoção que sente, e que quando vereador 

sempre falava em homenagear o Sr. WALDOMIRO HOFFSTAEDTER, que 

considera como um segundo pai, que primeiramente chamava de “Pai Miro” e 

depois “Tio Miro”. Contou sobre os conselhos que recebia do Sr. WALDOMIRO. 

Agradeceu e parabenizou o Ver. VALDIR JOSÉ VIEIRA pela iniciativa, 

agradeceu os demais vereadores que aprovaram este projeto por unanimidade. 

Logo após o Secretário PAULO LOPES GODOI convidou a todos para se 

posicionarem em pé para ouvir o Hino do Município. Por fim, o Presidente do 

Poder Legislativo fez seu pronunciamento, agradecendo a presença de todos e 

convidando a todos para se dirigir até a frente da Sede do Poder Legislativo para 

o descerramento e inauguração da fachada, e informou que imediatamente após 

este ato, a Sessão Solene estava declara encerrada. Dessa maneira, todas as 

pessoas presentes se deslocaram até a frenda da Sede do Poder Legislativo, onde 

na oportunidade os familiares e vereadores fizeram o descerramento e a 

inauguração da fachada. A Sessão Solene contou com a presença de:  Jorge L. 

Berwig, Vagner Paz, Carlos Vieira, Délce Hoffstaedter, Iraci de Souza, Loena 

Hoffstaedter, Dirceu Hoffstaedter, Lenita Hoffstaedter, Amanda Hoffstaedter, 

décio Hoffstaedter, Arlindo Appelt, Luis Sodré, Antonio Sodré, Augusto 

Hoffstaedter, Angelita Schneider, Mariana Schneider e Bárbara Morgana Dahse. 

Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 11 dias do mês de 

outubro do ano de 2019./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                         PAULO LOPES GODOI  

               Presidente              1º Secretário 
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