
 
PROJETO DE LEI CM Nº 072-03/2019 

 
 
 

Denomina de Parque Dr. Ney Santos 
Arruda, o Parque da Orla do Taquari, localizado 
no bairro Centro, no município de 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. 1º É denominado de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o parque da orla 

do Taquari, localizado na esquina das Ruas Bento Gonçalves com Rua Oswaldo 

Aranha, no bairro Centro, no município de Lajeado, conforme indicado no mapa 

anexo. 

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

 

           Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 02 de Setembro de 2019. 
 

 
 
 
 

      Sergio Luiz Kniphoff 

      Vereador  
    

 
                         
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 
 Nascido em Lajeado, em 23-1-1930, Dr. Ney Santos Arruda iniciou a 

alfabetização na então Escola Sant&#39; Ana, hoje Madre Bárbara. Prosseguiu no 

Colégio São José em 1938, desde o segundo ano, até seguir a Porto Alegre, onde se 

formou em Direito pela PUC-RS, em 22-12-1953. 

Dr. Ney Santos Arruda, cursou atualização em Direito de Família na 

Universidade Urbaniana de Roma na Itália, atualização em Direito de Privacidade 

e 

Processual na Universidade de Paris-Sorbonne, na França. 

Dr. Ney Santos Arruda, foi sócio fundador do escritório Arruda Advogados, 

onde o mesmo atuou por mais de 60 anos. 

Dr. Ney Arruda também teve grande participação ativa na história da Rádio 

Independente. Foi o primeiro gerente e o primeiro comunicador da emissora em 

1951, debatedor do programa Contra Ponto e, durante muitos anos, expressou sua 

opinião no seu comentário semanal no programa Panorama, o “Tema Livre”. 

Teve importante papel na fundação da Univates, e participou ativamente da 

construção da instituição, onde também foi professor. 

Desde 22-3-1951, por 26 anos, lecionou no Colégio Madre Bárbara 

português, 

história, sociologia e outras disciplinas afins. No mesmo período, também lecionou 

por largo tempo no Colégio São José. Integrou a Associação dos Ex-Alunos 

Maristas, da qual foi presidente em 1959 e 1961. Liderou a fundação do Colégio 

Estadual Presidente Castelo Branco, iniciando as aulas em 26-4-1965, sendo 

professor de português e primeiro diretor. 



Foi intensa a participação de Arruda na vida política. Em 3-10-1959, foi 

eleito 

vereador pelo PSD, com mandato de 31-12-1959 a 31-12-1963. Em 3-10-1963, foi 

reeleito, com mandato de 31-12-1963 a 31-1-1963, período no qual foi escolhido 

como 

presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, em 20-5-1968, entrando em 

exercício de prefeito municipal, de 13-12-1968 a 31-1-1969, data que iniciou seu 

terceiro mandato de vereador e presidente da Câmara, até 31-1-1973. Em 15-11-

1976, 

foi candidato derrotado a prefeito municipal, obtendo 7.126 votos (31,9%). 

Dr. Ney Santos Arruda teve ativa participação na comunidade lajeadense, 

sempre preocupado com o desenvolvimento do município de Lajeado e região. 

Teve também notável participação no Clube Esportivo Lajeadense, 

especialmente na construção do Estádio do Florestal. Dedicou vários anos de 

liderança no Leonismo, na Assistência Social e na Paróquia de Santo Inácio, da 

qual integrou o movimento pela construção da Igreja Matriz e foi presidente da 

Comunidade, em 1967 e 1968. 

Dr. Ney Santos Arruda partiu em 07 de setembro de 2017, na cidade de 

Lajeado, onde residia. Deixou amigos e familiares. 

Parte do material retirado do blog ABRINDO O BAÚ, do historiador José 

Alfredo Schierholt. 

Portanto, solicitamos a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a 

aprovação desta justa homenagem. 

 

 

 

Sergio Luiz Kniphoff 

            Vereador 


