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JUSTIFICATIVA 
 

A denominação de logradouros públicos é mais do que uma mera formalidade 
administrativa. Desde que corretamente empregada, pode ser utilizada para a realização de 
justas homenagens a personalidades cujas vidas foram exemplos de generosidade e sacrifício 
em prol dos mais necessitados. 
 
Ciente da relevância desse instrumento, apresento o presente Projeto de Lei, que visa a 
outorgar a área inominada, situada no parque são Rafael (Subprefeitura de São Mateus), 
onome “ padre Luiz Sutter". 
 
Ludwig Anton Sutter (ou Luiz Sutter, como era conhecido entre os moradores do Parque São 
Rafael) nasceu em 13 de setembro de 1943, na cidade de Schawãbish Gmünd, Alemanha. 
Filho mais velho da família, contava com dois irmãos e uma irmã. 
 
Aos dezoito anos, entrou para a Congregação do Verbo Divino no Seminário de Sankt 
Augustin. Fez seu noviciado em 1966 e cursou Filosofia e Teologia no mesmo seminário. 
Obteve a Licenciatura em Teologia e fez especialização na área de Missiologia. Fez, 
também, mestrado em Missiologia. 
 
Ainda em sua terra natal, foi ordenado sacerdote em 15 de outubro de 1972. Seu primeiro 
destino missionário foi o Brasil, chegando ao nosso país em 1975. 
 
Trabalhou inicialmente no Seminário menor do Verbo Divino em Araraquara, ajudando em 
paróquias verbitas. Depois, foi transferido para a paróquia do Senhor Bom Jesus em 
Iguape, Diocese de Registro, onde permaneceu até 1980. Foi, então, designado formador dos 
estudantes de filosofia da Congregação em São Paulo. A partir dessa época, passou também 
a lecionar Missiologia no Instituto Tecnológico de São Paulo ITESP. 
 
Mais tarde, foi transferido para a Paróquia São Marcos Evangelhista, no Parque São Rafael, 
em São Paulo. Lá, dedicou-se à formação de lideranças entre jovens e adultos. Em especial, 
colaborou com a catequese. Teve importância fundamental na formação da fé e na vida 
social dos jovens e adolescentes do bairro, dignificando as funções de sacerdote e de 
missionário. 
 
Faleceu em 24 de novembro de 1995, vitimado por câncer. Mesmo nos seus últimos dias de 
vida, apesar de enfraquecido pelas sessões de quimioterapia a que era submetido, ontinuou 
seu trabalho missionário. Por sua obra junto à população do Parque São Rafael, Padre Luiz 
Sutter foi um testemunho de fidelidade missionária, verdadeira encarnação dos valores que 
sua sólida formação sacerdotal vislumbrava no Reino de Deus a que tanto aspirava. 
 
Considerando sua importância junto aos moradores do bairro, parece-me adequado dar o 
nome do Padre Luiz Sutter à praça inominada que foi recentemente construída no mesmo 
Parque São Rafael que testemunhou sua atividade missionária. 
Pelas razões expostas acima, sustento a necessidade e a justeza da homenagem que 
proponho, contando, nesse fito, com o apoio dos nobres colegas. 


