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Dá denominação de Luiz Comunhão à Avenida 01 do loteamento Parque Flamboyant na cidade de Matão.


         Art. 1º A Av. 01, do loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade, com início na Av. 03 e término na Rua 02 do loteamento Parque Flamboyant, passa a denominar-se Rua LUIZ COMUNHÃO.

        Parágrafo Único. Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, será conservada a denominação ora concedida.

         Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Matão, aos 10 de agosto de 2017.
                       




LUIS CONSTANTE MANSINI
Vereador - PSC

PROTOCOLO Nº 1737/2017, 
DE 10/08/2017  ÀS 14:38 HS.
_________________________
funcionário(a):

JUSTIFICATIVA:

Luiz Comunhão nasceu em 15 de novembro de 1936 na cidade de Guapiaçu-SP, filho de Alcides Comunhão e Albina Furlan, ambos descendentes de italianos. 
Aos dez anos de idade se tornou agricultor após a morte prematura de seu pai. Como era o primogênito de uma sequência de dez irmãos, pode estudar somente até o segundo ano do ensino fundamental, se tornando essencial não apenas no orçamento familiar, mas também uma referência paternal para os irmãos. 
No ano de 1956 adquiriu uma propriedade no distrito de Matão, chamado Sítio São Luiz, na Fazenda Josefina, casando-se com Nair Gezuatto Comunhão em 12 de setembro de 1959. 
Dedicou sua vida à agricultura, principalmente ao cultivo de café, produto que a família planta e comercializa até os dias de hoje e ao matrimônio, que gerou quatro filhos, Nadir Aparecida Comunhão, Alcides Comunhão, Ademir Comunhão e Nilza Maria Comunhão casados com Vladir, Leila, Marli e Reginaldo, respectivamente; Sete netos, Kele, Fernando, Caio, Gustavo, Felipe, Maria e Henrique; e até o ano de 2017, uma bisneta, Alice. 
Um de seus hábitos favoritos era jogar futebol no time da IBEC aos domingos junto de seus amigos, irmãos e filhos, com a esperança de manter viva a tradição na família. Era também jogador de bocha, ouvinte assíduo de música sertaneja de raiz, além de grande torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. 
Em 1982 mudou-se para a cidade de Matão, onde fixou residência na Rua Cesário Mota, n° 43 Vila Pereira até o dia de sua morte, ocorrida no dia 11 de Janeiro de 2015 aos 78 anos de idade. 
Marcante pelo sorriso, felicidade e simplicidade, foi uma pessoa de caráter excepcional, muito trabalhador, excelente pai de família, marido, irmão e amigo. Deixou muita saudade a todos os seus familiares e amigos. 
