
 

PROJETO DE LEI CM Nº 083-01/2017 

  

Denomina de Rua REJANE 

MARIA SIEBEN, a Rua C, 

localizada no loteamento 

Porto Seguro, no Bairro 

Moinhos D’água. 

                               

  MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul,  

FAÇO SABER que a Câmara de Municipal de Vereadores aprovou 

e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - É denominada de Rua REJANE MARIA SIEBEN, a Rua C,  

no loteamento Porto Seguro, localizada no Bairro Moinhos D’água, 

conforme mapa em anexo que passa a integrar a presente lei. 

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

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de Outubro de 2017. 

  

 

 WALDIR BLAU     

                                                 Vereador PMDB 

  



           

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

REJANE MARIA SIEBEN, nascida no ano de 1953, filha de Rudi 

Mario Sieben e Anna Ermilda Sieben.  

 Estado civil solteira, nascida e criada nesta cidade trabalhou no 

Hospital de Barros Cassal durante anos, e no Hospital Bruno Born de 

Lajeado, como enfermeira e parteira, trabalhaste também em clinicas 

médicas de lajeado.  

Na época dos anos de 1970 Rejane foi Madrinha do Clube Sete de 

Setembro.  

Foi casada com Airton Cezar, com quem teve dois filhos, Rejane foi 

uma mulher sempre bem humorada e disposta à ajudar seus amigos e 

conhecidos. Ficou Viuva cedo, pois seu marido veio a óbito no dia 

06/01/2003, aos 49, no Hospital Bruno Born, a causa da morte foi 

cosntata natural. Após o ocorrido Rejane criou seus dois filhos sozinha, e 

ainda arrumava tempo para ajudar as pessoas, mais necessitadas e 

começou a fazer o conheido sopão comunitário do bairro São José, para as 

pessoas carrentes, onde conseguia varias doações de fruteiras e açougues 

dos arredores juntamente com a a parceria da prefeitura.  

Rejane também arrecadava doações de brinquedos e roupas para as 

crianças carentes. 

A mesma tinha um dom maravilhoso que era fazer seus croches, 

trabalhos lindos onde era vendido até no Distrito Federal, e em outros 

Municípios, dos arredores, pois eram trabalhos lindos, Rejane também 

dava cursos de croche gratuito em sua residencia, e em algumas 

oportunidades fazia os cursos na empresa Minuano para as funcionárias.  

Rejane estava com problemas de saúde, e veio a óbito no dia 

02/06/2015, por parada cardio respiratória, contatada morte natural. 

 

 



 

Estamos propondo seu nome em homenagem e como forma de 

agradecimento ao grande aprendizado que adquirimos com essa pessoa 

tão dedicada.                              

 

 

 

WALDIR BLAU 

VEREADOR DO PMDB 

 

 

 

 

          

  

 


