
 
PROJETO DE LEI CM Nº 024-03/2019 

 
 
 

Denomina de Rua Dr. Paulo Sérgio Merlo 
Esperon a Rua E, localizada no Residencial 
Largo dos Conventos, no 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 Rua Dr. Paulo Sérgio Merlo Esperon a Rua 

E, localizada no Residencial Largo dos Conventos, no Bairro Conventos, no 
município de Lajeado, conforme identificado no mapa abaixo, que passa a 
integrar esta lei. 

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

 
             

 
            Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 25 de março de 2019. 
 

 
 
 

               Sérgio Luiz Kniphoff                                      
                      Vereador                                                  
                                    
 

        
 

 

 

 

 

    
 



        
      MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
 

 
Paulo Sérgio Merlo Esperon nasceu em 02/03/1957 em Rio Grande, RS. Foi 

o primeiro filho de Luiz Carlos Esperon e Marlene Merlo Esperon. 
Paulo Sérgio Esperon sempre foi obstinado por estudar e praticar esportes 

(futsal, tênis e basquete) onde teve destaque estadual. 
Formou-se em Medicina na FURG (Universidade Federal de Rio Grande) 

em 1981. Fez residência em Pediatria no Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre 
em 1982 e 1983. 

Casou com a Lajeadense Lúcia Raquel Sieben Peixoto de Oliveira em 1987, 
mudando para Lajeado em 1990. Com quem teve uma filha, Isadora (29 anos) e, 
assumiu como seu filho fosse, o então menino João Caetano (35 anos). E 
posteriormente casou-se com Andréia Leonhardt, com quem teve a filha Valentina 
(12 anos). 

Em Lajeado, teve atuação importante na organização da UTI pediátrica e 
neonatal do HBB que iniciava suas atividades na época. Sua qualificação técnica e 
experiência profissional ajudaram a dar um destaque à UTI na comunidade médica 
das regiões dos Vales do Taquari e Rio Pardo e do estado do Rio Grande do Sul. 

Em 1995, visando o aperfeiçoamento profissional, Paulo Sérgio foi aceito 
como bolsista na Newcastle University, em Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, 
para realizar Mestrado em Câncer Infantil. 

Em 1998, incentivado por esta formação em Oncologia infantil na Inglaterra, 
Dr. Paulo Sérgio Esperon fundou o Centro Regional de Oncologia (CRON), 
idealizado por ele e os seus colegas Hélio Fernandes (Cirurgião Oncológico) e Inês 
Guterres (Hematologista). O CRON, agora instalado no Hospital de Estrela 
continua sendo responsável pela cura de milhares pacientes com Câncer, deste vale 
e de fora dele.  

Mudou-se para Santa Cantarina em 2006. 
Em 02/04/2008, Dr. Paulo Esperon faleceu, vítima de um infarto 

fulminante, durante uma partida de tênis na cidade de Brusque, onde residia. 
Dr. Paulo Esperon deixou saudades entre seus familiares, amigos e 

pacientes. 
Seu legado pode então, ainda ser lembrado através da UTI Neonatal e Pediátrica 
do 
HBB e pelo CRON. Pessoa comunicativa, extremamente expressiva, alegre e 
brincalhão. De grande personalidade e bom caráter, foi uma pessoa justa, ética e 
humanitária, além de ser uma pessoa estudiosa, dedicada e inteligente. 
 
 



 
 
 

Solicitamos a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a aprovação 
desta pequena, mas justa homenagem. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Sergio Luiz Kniphoff 
Vereador 

 
 
 
 
 


