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Os vereadores José Emídio Calazans e Leandro Magoga,
no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades

regimentais, a presente fUOçÃO or APLAUSOS ao Artista Plástico JOSÉ esrevÃO DURAN FltHO,
mais conhecido como "ZECA DURAN", artista promissor, que tem propagado e enaltecido o nome
de Santa Fé do Sul, através da criação, venda e exposição de suas obras de arte pelos quatro cantos

do Brasil.

Com um olhar voltado a sua própria vivência como homem do interior, Zeca Duran

efemeriza através de sua arte uma espécie de "caipira brasileiro", utilizando em uma de suas mais

conhecidas obras denominada de "Bicho de Nossa Terra", diversas flguras de animais como onça,
tamanduá, sucuri e teiú. O simbolismo discreto, a mensagem cultural implícita, a harmonia das

formas geométricas com o movimento, e as combinações de cores vibrantes puras, são fatores
marcantes e uma constante expressão no trabalho de pintura do artista.

Morando em Santa Fé do Sul desde os 16 anos, Zeca Duran começou seu trabalho à partir
das esculturas e monumentos, vez que, sua capacidade autodidata o fez ver a necessidade de tirar
o desenho do papel para assim dar forma. De lá pra cá já se passaram t5 anos. Com um trabalho de
extrema sensibilidade e criatividade o talentoso artista plástico leva e difunde o nome de Santa Fé

do Sul por diversos estados do Brasil vez que, já expôs suas obras inclusive no Espaço 5e Centenário,
na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde expos 24 quadros, com os temas "O Conjunto
Arquitetônico de Santa Fé", "Os bichos da nossa Terra", "Críticas à sociedade", "O Simbolismo" e o
"Abstrato", além de duas pequenas esculturas.

Em Santa Fé do Sul, Zeca 1á Íez duas pinturas no estilo Muralismo (tipo de arte que tem
como suporte paredes e painéis permanentes) na FUNEC, e o mais recente foi o Monumento "Eu

Amo Santa Fé", construído na Praça da Matriz a pedido da Associação Comercial. Logo o
monumento afigurou-se de bastante apreço tanto pelos munícipes quanto pelos turistas mostrando
ser de significativo sucesso para a projeção do nome de Sânta Fé do Sul no ramo turístico, visto a

difusão rea lizada.

Muito nos honra em saber que em nosso município existe um Artista Plástico tão engajado e

compromissado com a arte, que, por onde passa faz questão de difundir o nome da querida

Estâ ncia Tu ristlca.

@ue cópia desta singela, porém, sincera e justa homenagem seja encaminhada ao Artista

Plástico JosÉ EsTEvÃo DURAN FtLHo - "zEcA DURAN", com os cum primentos desta edilidade

Propden

para benizan la ciência e dedicação no trabalho desenv do roga nd

sucesso e e e§bqUA
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o

ala das Sessôes Dr. João Alfredo do Am Ribeiro,
07 de MarÇo de 2.018
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