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PARECER Nº 876/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2013.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, 
dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Paulistano a Professora Doutora 
Anna Maria Primavesi, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória, deve prosperar eis que 
promove justa homenagem a senhora austríaca, naturalizada brasileira, professora 
aposentada da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e, juntamente com seu 
falecido marido, são importantes responsáveis pela pesquisa, consolidação, 
disseminação de conhecimentos relacionados a agricultura orgânica, que podem ser 
representados em uma frase de sua autoria: “O solo sempre me fascinou, porque 
do solo dependem as plantas, a água, o clima. Tudo está interligado. Não existe ser 
humano sadio se o solo não for sadio e as plantas bem nutridas”. O esforço de suas 
pesquisas e dedicação a formas de produção ecologicamente responsáveis fez seu 
trabalho um modelo exemplar nessa área do conhecimento.  
Desta maneira, favorável o nosso parecer.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas, 22/05/2013  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Edir Sales – PSD  
Floriano Pesaro – PSDB  
Jean Madeira – PRB  
Orlando Silva – PcdoB  
Reis – PT  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Aurélio Nomura – PSDB  
Marta Costa – PSD  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran – PP  
 


