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LEI Nº 4627, DE 2 DE AGOSTO  DE 2016.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

PROJETADAS “1, 3 E 7” NO LOTEAMENTO SÃO

PEDRO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou  o PROJETO LEI Nº   7/2016, de autoria do Vereador
LUILSON SCHWARTZ, e eu  PEDRO IVO ILKIV , Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Ficam denominadas as Ruas abaixo relacionadas
localizadas no Loteamento São Pedro, no Bairro São Bernardo no Município
de União da Vitória, Estado do Paraná.

- Rua Projetada “1”: CARLOS ZIPPERER
- Rua Projetada “3”: ERNESTO BOHRER
 - Rua Projetada “7”: WALDEMAR TEIXEIRA 
Art. 2º Faz parte integrante desta Lei o Anexo Único.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 02 de agosto de 2016.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração
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ANEXO ÚNICO

CARLOS ZIPPERER, nasceu em 26/07/1939 em Matos Costa, casou-se
com Maria José Zipperer em 10/12/1960.
Filhos: Maria Denize Zipperer, Carmem Lucia Zipperer, Carlos Zipperer Jr.,
Erich Zipperer Neto. 
Em Matos Costa teve muitas profissões, foi o primeiro funcionário da
prefeitura, foi vereador, mascate (efetuava vendas de Kombi), dono de um
ponto de café na estação ferroviária, jogador de futebol, vendedor de lenha
e até escrivão, sem falar que também uma época consertava aparelhos de
televisão.
Empresário, instalou suas lojas nas cidades de Matos Costa-SC
(Abril/1964), General Carneiro-PR (Março/1973) e União da Vitória-PR
(Agosto/1976).
Foi um dos primeiros associados da Câmara de Dirigentes Lojistas de União
Da Vitória, desde agosto de 1980.
Faleceu em 27/05/2016.

ERNESTO BOHRER, nasceu em Canela no Rio Grande do Sul, no dia 25
de Março de 1930.
Aos 10 anos de idade, em 1940, juntamente com a sua família, o pai
Balduíno Bohrer e a mãe Frida Bohrer e acompanhado dos irmãos, Pedro
Alberto, Armindo, Arminda e Alice, seguiu do RS para a região de União da
Vitória, onde o seu pai veio em busca de uma nova vida e novos horizontes.
A família Bohrer inicialmente instalou-se no interior do Município de Cruz
Machado na localidade Saltinho, onde tiveram uma serraria e
posteriormente, em 1943 vieram a se instalar no Município de União da
Vitória - PR, onde permanecem até hoje.
Ernesto, como era o filho mais novo, foi o escolhido pelo pai para se firmar
nos estudos, e com bastante sacrifício ingressou no ano de 1944 no
internato do  Ginásio São José, onde concluiu o primeiro grau, e de lá
seguiu a concluir no ano de 1949  o " cientifico", na primeira turma do
científico do Colégio Estadual Túlio de França.
No ano de 1950, prestou o vestibular e adentrou as cadeiras do curso de
Direito da Universidade Federal do Paraná, formando-se advogado no ano
de 1956, e inscrevendo-se na OAB-PR sob nº 1909.
Desde a época da Faculdade, mesmo morando em Curitiba, já atuava
paralelamente trabalhando como procurador da empresa que o pai havia
criado naqueles anos aqui em União da Vitória-PR, a Bohrer & Cia Ltda.
Advogou por um ano entre Curitiba e União da Vitória - PR, e finalmente em
1958 retornou a União da Vitória para junto com o pai e irmãos assumir o
comando da empresa, que naquela época já tinham crescido, e já era
compostas por atividades Madeireiras em Porto União-SC e de Oficina e
Posto de Gasolina e Revenda de peças e automóveis em União da
Vitória-PR, sendo pioneiros na região na distribuição de
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combustível, revenda de tratores e caminhões da marca Internacional FNM,
Alfa Romeo e Fiat Diesel.
Casou-se em 1962 com a Sra. Silvanira Maltauro Bohrer, com quem teve
cinco filhos.
Na década de 60 até a sua morte em 2011, foi ativo comerciante e industrial
na região, e como gerente das empresas do pai e com a ajuda dos irmãos e
cunhados foi o líder para formação de um grupo econômico que atuou em
diversos setores, tais como revenda de Veículos, tratores e
caminhões, revenda de peças, pneus, postos de gasolina, revenda
lubrificantes, oficina mecânica, serrarias, laminadoras, indústria de
compensados, agricultura, erva mate e pecuária de corte, empresas
estas, que juntas, chegavam a gerar mais de 500 empregos diretos,
colaborando assim para o crescimento da região de forma significativa.
Foi um dos fundadores da Associação dos Advogados de União da
Vitória-PR, tendo participado ativamente das Diretorias do Clube
Operário, Apolo, Avaí, Concórdia, e AABB, assim como de
diversas associações e grupos organizados, sempre lutando pelo
crescimento da região. 
Faleceu em 11 de Maio de 2011 ao 81 anos de idade em União da Vitória -
PR
 

WALDEMAR TEIXEIRA: O 3° Sargento do Quarto Especial (QE)
WALDEMAR TEIXEIRA, filho de Eduardo Teixeira e Helena Teixeira,
nascido em 17 de agosto de 1968, no município de União da Vitória –PR,
incorporou no 5° Batalhão de Engenharia de Combate em 02 de fevereiro
de 1987.
Como soldado, o 3° Sgt TEIXEIRA realizou três cursos de formação de
cabos: o primeiro em 1987, na Qualificação Militar (QM) 05-42, “Suprimento
D’água’’, logrando grau 6.7: e finalmente, no ano de 1989, na QM 10-61,
“Auxiliar de Rancho”, obtendo o grau 8.6. Este ultimo curso foi realizado na
Companhia de Comando da 5° Região Militar, na cidade de Curitiba -PR. 
Em 09 de janeiro de 1989, contraiu matrimônio com a senhora Cleusa Mara
Melo. 
Em 1° de abril foi promovido a Cabo do Núcleo Base ( Efetivo Profissional).
Em 19 de março de 1992, teve seu comportamento reclassificado de “Bom”
para “Ótimo” por ter completado cinco anos de efetivo serviço sem falta
desabonadora. 
Em 20 de maio de 1992, ocorreu o nascimento de sua única filha, Fernanda
Helena Teixeira. 
No dia 12 de fevereiro de 1993, recebeu o seguinte elogio consignado pelo
comandante da Companhia do Comando de Serviço (CCSv):”(...) por ter,
como sua parcela de participação contribuído pelos inúmeros sucessos
obtidos pela Subunidade e o 5° BE Cmb em 1992. Destaco a seguir as
principais contribuições do Cabo Teixeira nas funções de Auxiliar de
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Aprovisionamento. Como encarregado das refeições e cozinheiro,
destacou-se pelo seu excelente conhecimento técnico- profissional e a
capacidade de trabalho. 
Como encarregado dos refeitórios dos Oficiais, Subtenentes e Sargentos,
manteve sempre a limpeza e conservação do material e instalações em
excelente padrão. 
Como encarregado da cozinha no acampamento de instrução do corrente
ano, sobressaiu-se pela maneira brilhante no desempenho de sua função,
no emprego da alimentação e no controle de gêneros, deixando
transparecer seus conhecimentos técnicos- profissionais, tanto no alto
padrão das refeições preparadas como na orientação dada a seus
auxiliares. 
Como encarregado da cozinha do Batalhão, colocou em prática sua
capacitação profissional preparando uma refeição saborosa e bem aceita
pela tropa. Colocou sempre em nível de destaque a limpeza do material de
cozinha e instalação disciplinado, discreto, correto e pontual no comprimento
da missões, tornou-se digno da confiança e simpatia de seus chefes. 
A atuação destacada nas diversas atividades do serviço de
Aprovisionamento no corrente ano, sua dedicação e capacidade profissional
fizeram-no merecedor de agradecimentos e elogios e cito-o como exemplo a
ser seguido por seus pares e subordinados. 
Em 24 de junho de 1995, realizou um estágio de manutenção preventiva de
cozinhas industriais no 5° Batalhão Logístico em Curitiba – PR. 
Em junho de 1996, apresentou-se como voluntário para integrar a
Companhia de Força de Paz, organizada no Batalhão, que integraria a
Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM III),
frequentando o estágio de preparação no período de 10 de junho a 05 de
julho de 1996. 
No período de 17 de julho de 1996 a 03 de fevereiro de 1997, esteve
servindo sob a égide da ONU, em Angola – África. Como “boina azul”
trabalhou no refeitório da Cia Eng F Paz, promovendo o preparo das
refeições da tropa e administrando gêneros e provisões. Em solo angolano
foi condecorado com a Medalha da ONU “UNAVEM III”. 
Em 15 de maio de 1997, teve seu comportamento reclassificado de “ótimo”
pra o “Excepcional” por ter completado nove anos de efetivo serviço sem
falta desabonadora. 
Em 26 de agosto de 1998, foi condecorado com a Medalha Militar com
Passador de Bronze, por ter completado mais de dez anos de bons serviços
a Pátria. 
Em 04 de setembro de 2003, recebeu a seguinte referência elogiosa: “Louvo
pelos bons serviços prestados ao Setor de Aprovisionamento. Militar
responsável com alto senso de comprimento do dever, participou de
diversas atividades realizadas neste ano, tanto de caráter interno como
sociais, destacando-se incontestavelmente, em todos eles contribuindo para
o reconhecimento e o grande prestigio que nossa Unidade adquiriu no meio
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civil militar. (...) não poderia ainda deixar de destacar meu reconhecimento
ao Cb Teixeira, pelo desprendimento demonstrado no comprimento das
missões que lhe são incumbidas, e como responsável dos refeitórios dos Of,
ST e Sgt do Batalhão, pela constante preocupação com o aprimoramento
das técnicas de atendimento. Sendo exemplo para seus pares e seus
subordinados”. 
Pelo desempenho de suas funções no rancho do Batalhão o Cabo
WALDEMAR TEIXEIRA ainda seria elogiado em outubro de 2004 e em maio
de junho de 2005, pelo esmero e qualidade de seus serviços. 
Em 1° de agosto de 2005 foi condecorado com a Medalha Corpo de Tropa
com Passador de Prata pelos bons serviços prestados por mais de 15 anos
de Organizações Militares de Corpo de Tropa do Exercito Brasileiro. 
Em 2006 seu histórico militar registra mais três elogios no primeiro
semestre, até que, a contar de 1° de junho foi promovido á graduação de 3°
Sargento do Quadro Especial. Ainda naquele ano recebera novo elogio por
ter demonstrando “iniciativa responsabilidade e profissionalismo” na
coordenação de sua equipe durante a preparação dos gêneros alimentícios
do pessoal de serviço. Em junho de 207 tendo completado vinte anos de
serviço recebeu a Medalha Militar com o Passador de Prata, pelos bons
serviços prestados. Em outubro de 2008 o 3°Sgt WALDEMAR TEIXEIRA,
iniciou tratamento especializado de saúde. Sua enfermidade levou-o a
reforma remunerada a contar de 04 de fevereiro de 2010.
Faleceu em 20/07/2013.   

União da Vitória, 02 de agosto de 2016.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração


