
 

PROJETO DE LEI CM 046-04/2020 
 

 

  Denomina de Rua Osvino Scherer a Rua 
A, localizada no Loteamento Solar dos 
Conventos, bairro Conventos.  

 

                   MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul,    

                   FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  

                   Art. 1º É denominada de Osvino Scherer a Rua A localizada no 
Loteamento Solar dos Conventos, no Bairro Conventos, nesta cidade, conforme 
identificado no mapa que passa a integrar essa Lei. 

 

  Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

       

                    Sala Tancredo Neves, 21 de setembro de 2020. 

                                      

              Carlos Eduardo Ranzi 

                                                      Vereador MDB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     JUSTIFICATIVA 
 

 Osvino Scherer, filho de Herbert Scherer e Hilda Fuchs, nasceu em 06 de 
janeiro de 1934, em Conventos, Lajeado. Aos plenos 24 anos de idade, em 30 de 
agosto de 1958, casou-se com Sonja Scherer, construindo a sua família. Osvino e 
Sonja tiveram 9 filhos: Teresinha, Paulo, Irmgard, Beatriz, Márcia, Marlise, 
Clause, Alexandre e Graziela. 

Seguindo os ensinamentos e o exemplo de seus pais, tornou-se agricultor 
e conseguiu comprar uma área de terras, totalizando em torno de 4ha 8.500m², 
localizado hoje as margens da Benjamin Constant, próximo ao aterro sanitário 
de Lajeado. 

Utilizou suas terras para cultivar e tirar o sustento da sua família. Produtor 
de leite, criador de mais ou menos 250 galinhas, plantava milho, fumo, arroz, 
soja, cozinhava rapaduras, produtos estes que utilizava para o sustento da 
família, bem como para a comercialização. 

Osvino, era um agricultor e ser humano de muita bravura. Debaixo de 
sol ou chuva, independente do horário, não media esforços para produzir. Com 
sua carroça e sua junta de bois, trabalhava dia e noite, os quais acabaram de se 
tornar a sua marca registrada, pois além de utiliza- los no seu dia a dia na 
lavoura, usava-os para realizar a comercialização. 

Nas poucas horas vagas, que aceitava se dar o direito do descanso, gostava 
de fumar o seu palheiro, o qual ele mesmo enrolava, com o fumo e o milho que 
produzia. Com o passar do tempo, Osvino tornou-se proprietário de um DKV 
verde com branco, com o qual levava a família para passear. Quanta alegria sentia 
nestes momentos. Demonstrava um enorme carinho pelo seu DKV, o qual 
cuidava com todo zelo. 

Outro meio de transporte que Osvino utilizava para se locomover até o 
centro de Lajeado, era sua bicicleta, realizando este percurso da sua casa até o 
destino e vice-versa. O mesmo trajeto ainda realizou 1 dia antes da sua morte, 
deixando como exemplo o quanto o esforço é necessário para conquistar o que 
desejamos. Osvino faleceu em 02 de agosto de 1994, aos 60 anos, na sua própria 
residência, vítima de um edema pulmonar. 

Pela intensidade da sua trajetória, gostaríamos de homenageá-lo, 
nomeando a rua principal do Loteamento Solar dos Conventos com o seu nome, 
pois, foi através do seu esforço, do seu suor, da sua dedicação diária, do seu 
trabalho, em respeito ao Pai, Esposo, Vô e Comerciante que foi, que está área de 
terras oferece hoje, oportunidades de moradia para os Lajeadenses. 
 
 
                     

            Carlos Eduardo Ranzi 

                                                     Vereador MDB  
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