
 
PROJETO DE LEI CM N° 041-02/2022 

 
Denomina de Rua Ruben José Satter a rua 
“04”, localizada no Loteamento Parque dos 
Conventos II, situado no Bairro Conventos 
– Lajeado.  

 
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. 1° - É denominada de Rua Ruben José Satter a Rua “04”, 
localizada no Loteamento Parque dos Conventos II, situado no 
Bairro Conventos, conforme mapa anexo que passa a integrar a 
presente lei.  
 
         2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de maio de 
2022. 
 
 

Lorival Ewerling dos Santos Silveira 
Vereador PP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
Ruben José Sattler nasceu em 27 de Março de 1944, em São 

Caetano, interior de Arroio do Meio. Filho de Alfredo Antônio Sattler e 
Erna Elisabeta Sattler. Casou-se em 22 de Maio de 1965, com Noeli Kuhn, 
com a qual teve três filhos, Roselei, Rosecler e Neivar. 

 
Iniciou suas atividades como taxista em 1967, com o seu ponto 

inicial na praça da matriz, em Lajeado. Toda a sua vida sempre foi 
voltada ao TÁXI, e se preocupava muito com a categoria, pois na época, 
esse emprego era pouco valorizado e não tinha força da comunidade. 

 
Em 02 de setembro de 1974, juntamente com alguns taxistas, 

fundaram a Associação Profissional de Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários de Lajeado, com sede neste município, mas a 
mesma, abrangia todas as cidades do Alto Taquari. Já em 1978 a carta 
sindical foi atualizada para, Sindicato dos Taxistas Autônomos de 
Lajeado.  

 
Ruben sempre esteve envolvido ao longo de sua vida com a 

diretoria do sindicato, sendo o mesmo, líder da classe. Foi membro ativo 
nas reuniões mensais do COMTRAM, pois sempre buscou por melhorias 
para a sua categoria e conforto de seus passageiros até seu falecimento. 

 
O mesmo, atuou também, na Justiça do Trabalho na cidade de 

Lajeado, como Juiz Vogal, era conhecido e bem quisto por todos, pois 
estava sempre disposto a ajudar quem e onde precisava. 

 
Ruben faleceu no dia 08 de abril de 2019, aos 75 anos, deixando 

enlutados sua esposa, três filhos e dois noites. Seu táxi passou para a sua 
filha mais velha. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de maio de 2022. 
 

 
 

Lorival Ewerling dos Santos Silveira 
Vereador PP 

 


