
 

PROJETO DE LEI CM Nº045-02/2018 

 

                                                                            
Concede o Título de Cidadão                           
Lajeadense ao “Marcelo da 
Silva”. 

           
 
            

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

 
 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
           Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor Marcelo da 
Silva, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Comunidade 
Lajeadense. 
 
           Art. 2º - O Poder Legislativo e o Poder Executivo, realizarão Sessão 
Solene especial para a entrega do referido Título. 
 
           Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 24 de setembro de 2018. 

 
 
 
 

Antônio Marcos Schefer 
Vereador MDB 

 

 

 

 



 

Mensagem Justificativa 

 

Marcelo da Silva nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 11 de 
junho de 1970, filho de Maria Osvaldo da Silva e de Lealcino José Hahn sendo 
ele o filho mais velho de quatro irmãos: Eliana da Silva Motta, Elizandra da 
Silva Martins e Robson da Silva. A partir da quinta série, até se formar no 
segundo grau, estudou na escola estadual Marcílio Dias. A partir da sétima 
série frequentou o ensino noturno, trabalhando durante o dia, normalmente, na 
construção civil, como servente de pedreiro. Quando cursava o segundo ano do 
segundo grau em 1987, o diretor de sua escola, após o vê-lo trabalhando numa 
obra sabendo do seu ótimo desempenho como aluno o encaminhou para um 
estágio no Banco do Brasil que durou quase dois anos. Após o seu estágio, fez o 
curso preparatório para o concurso público de TAF (Técnico de Apoio 
Fazendário) da Secretaria da Fazenda do RS em Caxias do Sul/RS onde foi 
aprovado em primeiro lugar, e ingressou no serviço público em 10 de dezembro 
de 1990, atuando no PFT (Posto Fiscal de Torres), junto à rodovia BR 101, na 
vila São João, em Torres, próximo à divisa com Santa Catarina. Casou-se com 
Sandra Cristine Machado da Silva no dia 26 de fevereiro de 1994, tendo com ela 
duas filhas, a saber: Júlia Maria Machado da Silva, nascida em 13 de dezembro 
de 1997, e de Maria Gabriela Machado da Silva, nascida em 1º de agosto de 
2001. 
 

Diplomou-se pela faculdade de Direito da Universidade Luterana do 
Brasil, campi Torres, concluindo o curso em 1999/1. Devido a ser um dos cinco 
melhores alunos de sua turma, ganhou uma bolsa de estudos para o curso 
preparatório para a carreira de Defensor Público, prestado pela 
FESDEP (Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado). Após o 
curso prestou o concurso público e foi aprovado, tomando posse em 21 de 
agosto de 2001. A sua primeira comarca de atuação foi em Tenente Portela, 
onde permaneceu por alguns meses. Em abril removeu-se para Lajeado, sendo 
o Defensor Público que reabriu a Defensoria Pública do Estado na comarca, eis 
que o seu último colega já havia se aposentado há mais de quatro anos. 
Trabalha em Lajeado há mais de quinze anos sendo que neste período por mais 
de um ano atuou sozinho.  
 

Antes disso, como os meus pais não eram casados, tendo sido registrado 
apenas com o nome da mãe, foi ingressada com uma ação de reconhecimento 
de paternidade, quando o meu pai disse que não os conhecia. Como não existia 
um serviço de assistência jurídica gratuita, a sua mãe foi orientada a contratar 
um advogado para dar seguimento em sua demanda, o que não foi feito, isto é,  
 
 



 
pela falta de um serviço a ser prestado pelo Estado, ficou sem ter acesso a um 
direito fundamental. Esta experiência pessoal o motivou a escolher pela carreira  
de Defensor Público do Estado, mesmo que na época do seu ingresso com uma 
remuneração muito menos que as demais carreiras jurídicas do Estado, com 
uma estrutura precária e com muito trabalho a ser feito. A sua grande 
motivação era poder ajudar as pessoas mais vulneráveis para que elas não 
passassem pelo o que ele passou. 
 
  
    Sendo assim, propomos o presente Projeto de Lei, contando com o apoio 

dos nobres edis. 

 

 

 

  

Antônio Marcos Schefer 

Vereador MDB 

 

 


