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PARECER N° 1793/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 85/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Xexéu Tripoli, 
dispõe sobre a outorga de Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão ao Sr. Eduardo Sanchez 
Loria Guimarães Srur. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo. 

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado Eduardo Srur estudou na Faculdade 
de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). O artista começou com a 
linguagem de pintura e se destacou nas intervenções urbanas. Suas obras se utilizam do 
espaço público para chamar a atenção para questões ambientais e o cotidiano nas metrópoles, 
sempre com o objetivo de ampliar a presença da arte na sociedade e aproximá-la da vida das 
pessoas. O conjunto de trabalhos de Srur é uma crítica conceitual que desperta a consciência 
e o olhar para uma nova estética e o entendimento das artes visuais. Realizou diversas 
intervenções urbanas na cidade de São Paulo e participou de exposições em muitos países, 
entre eles Cuba, França, Suiça, Espanha, Holanda, Inglaterra e Alemanha. É idealizador e 
proprietário da ATTACK Intervenções Urbanas, uma empresa especializada na produção de 
projetos especiais no espaço urbano. 

Por toda a sua contribuição para uma reflexão coletiva sobre os desafios sociais e 
ambientais presentes em São Paulo e, sobretudo, pela qualidade artística de suas intervenções 
no espaço urbano da nossa cidade, visando um futuro melhor para as atuais e as futuras 
gerações, Eduardo Srur merece da Municipalidade Paulistana seu reconhecimento e 
homenagem. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão, 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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