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PARECER N° 233/2006 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  500/2003. 
De autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, o projeto denomina Praça Padre Luiz 
Sutter, o espaço público inominado delimitado pelas Ruas Padre Luís de Siqueira, Júlio César 
Moreira, Bandeira de Aracambi e Avenida Rodolfo Pirani, situado no Parque São Rafael, 
subdistrito de São Rafael, Subprefeitura de São Mateus.   
Ludwig Anton Sutter, conhecido como Luiz Sutter entre os moradores do Parque São Rafael, 
nasceu em 13/09/1943, na cidade de Schawãbish Gmünd, Alemanha. Foi ordenado 
sacerdote e seu primeiro destino missionário foi o Brasil, onde chegou em 1975. Na Paróquia 
São Marcos Evangelista, no Parque São Rafael, dedicou-se à formação de lideranças entre os 
jovens e adolescentes do bairro. Faleceu em 24/11/1995, vitimado por câncer.  
Em sua justificativa, o autor defende a denominação por ter sido o Padre Luiz Sutter um 
testemunho de fidelidade missionária, com atuação importante junto aos moradores do 
bairro.  
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela legalidade, porém apresentou 
substitutivo para melhor adequação à técnica legislativa, com base nas informações do 
Executivo, fornecidas por CASE/SEHAB  (fls. 11 e 12). 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer favorável, em 
razão de não haver impedimento técnico à aprovação da propositura e a denominação estar 
dentro das normas urbanísticas. (fls. 20). 
No âmbito de competência dessa Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, 
entendemos que a propositura é de interesse público, pois trata-se de prestar uma 
homenagem a um sacerdote que muito contribuiu para a formação social da comunidade do 
Parque São Rafael. 
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/04/06 
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