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PROJETO DE LEI Nº 03/2021 

 

Dispõe sobre denominação de logradouro público 
de HUGO FRANCISCO CAYE. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
vigente, 
   FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º) Fica denominada de RUA HUGO FRANCISCO CAYE a rua sem 
denominação 1, com Área = 672,00 m² (seiscentos e setenta e dois metros quadrados), 
no Bairro Auxiliadora, tendo início no acesso da Rua Pedro Eugênio Horn, com Área = 
1.988,15 m² (um mil novecentos e oitenta e oito metros quadrados e quinze centésimos 
de metro quadrado) até o seu final, Matrícula n.º 31.157, parte integrante da Área maior 
de 132.968,70 m², no Loteamento Pedro Eugenio Horn, Parte II, conforme mapa anexo. 
 
  Art. 2º) As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
  Art. 3º) Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 02 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

 

FELIPE SCHOSSLER 

Vereador - PTB  
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 03/2021  

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo tempo 
tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Colenda Câmara a inclusão do 
Projeto de Lei que dispõe sobre a denominação de uma rua de nossa cidade. 

 

Estou propondo para essa rua o nome do saudoso cidadão HUGO 
FRANCISCO CAYE. 

 

Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão 
Estrelense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo 
para o progresso e desenvolvimento da cidade. 

Hugo Francisco Caye, filho de José Carlos Caye e de Anna 
Rozana Caye, ambos in memoria, nasceu na cidade de 

Estrela/RS, em 07 de agosto de 1956. Casou-se com Cleodethe 

Caye, com quem teve três filhos: José Carlos, Vitor Hugo e Cátia 
Inês. Sempre muito atuante na comunidade, foi sócio da 
Comunidade Auxiliadora, pela qual dedicou um longo período de 
sua vida; Sócio da Fundação do Auxiliadora da Bronze e Sócio da 
Comunidade Santa Cecilia. 

 

Hugo, foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um 
modelo a ser seguido pelos Estrelenses, quer como chefe de família, quer como 
cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus 
semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que com esta 
denominação os Poderes Executivo e Legislativo prestam à sua memória. 

 

Faleceu na data de 28 de agosto de 2015, aos 59 anos de idade, tendo 
deixado de exemplo, uma vida honesta, digna e corajosa, tendo enfrentado as lições da 
vida com muita honra e serenidade. Ainda, durante sua jornada exerceu com 
excelência sua profissão de vendedor, deixando uma bela história de vida da qual seus 
familiares e amigos sentem muito orgulho.  
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Diante do exposto, esperando que a presente propositura seja acolhida 
pelos Nobres Edis que compõem essa Casa Legislativa. 

 

Saudações 

 

 

 

 

FELIPE SCHOSSLER  

Vereador - PTB  
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