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PDL 0016/2014
Jorge Wilheim, um dos renovadores do pensamento urbanístico no Brasil, marcou o
País e, em especial, a Cidade de São Paulo, com sua trajetória dedicada ao
planejamento e ao desenvolvimento urbano.
Nasceu em 1928, na cidade italiana de Trieste. Mudou-se para o Brasil, onde, em
1952, diplomou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Desde então, exerceu a profissão de arquiteto e urbanista aliada a uma
intensa atuação política e ao comprometimento com a função pública do
planejamento.
Foi diretor da UEE e, posteriormente, filiou-se ao PMDB, tendo participado das
campanhas eleitorais de 1982, 1986 e 1990. Ocupou diversos cargos no Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB), além de representar, por diversos anos, o Brasil na
Comissão de Urbanismo da União Internacional dos Arquitetos, órgão da UNESCO.
Foi Secretário Geral Adjunto da 2ª Conferência Mundial sobre Assentamentos
Humanos - HABITAT 2, da ONU.
Como arquiteto e urbanista, entre seus inúmeros projetos no Brasil e no exterior,
foi responsável por mais de vinte planos urbanísticos, dos quais sobressai-se os de
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Natal, Joinville, Paulínia, Campinas, São José dos
Campos, Osasco, Guarulhos e Araxá. A cidade de São Paulo também deve a ele
suas principais leis urbanísticas em vigor: o atual Plano Diretor Estratégico e a Lei
de zoneamento de 2004. Além disso, foi autor do projeto de renovação do Pátio do
Colégio e vencedor do concurso que reurbanizou o Vale do Anhangabaú, no formato
que se encontra até hoje.
Expôs, em profundidade, seu pensamento em numerosos artigos, além de ter
publicado diversos livros sobre urbanismo e planejamento em geral, alguns dos
quais traduzidos para o inglês, espanhol e farsi. Também apresenta uma extensa
experiência como professor convidado e conferencista em universidades no Brasil e
no exterior, e como consultor de importantes instituições internacionais, como a
CEPAL e o CLACSO.
Contribuiu grandemente com o Estado brasileiro, exercendo diversos cargos
públicos, entre os quais destacam-se os de Secretário Estadual da Economia e
Planejamento (Governo Paulo Egydio Martins), Secretário Municipal de
Planejamento (Prefeituras Mário Covas e Marta Suplicy), Secretário Estadual do
Meio Ambiente (Governo Orestes Quércia) e Presidente da EMPLASA (Empresa
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo).
Ao longo de sua brilhante trajetória, foi prestigiado por meio de diversos prêmios,
entre os quais “Tarsila do Amaral” (1956), “Governador do Estado” (1964), “IAB de
Urbanismo” (1965 e 1967) e “Pensador de Cidades Luiz Antonio Pompéia” (2010).
Também recebeu a Ordem do Mérito de Brasília (1985).
Jorge Wilheim muito fez para o desenvolvimento de São Paulo e a atribuição do
título de cidadão paulistano é o reconhecimento de uma longa trajetória que
engrandece a Cidade e o País.”

