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PARECER N° 800/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2014.
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki,
que dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Sr. Jorge Wilheim e dá outras
providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de
legalidade. O projeto em pauta dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Sr.
Jorge Wilheim e está subscrito pelo número regimental de Vereadores, além de apresentar a
biografia e a anuência por escrito do homenageado, conforme se constata no parecer da
CCJLP. Segundo a justificativa do projeto, o homenageado teve sua trajetória dedicada ao
planejamento e ao desenvolvimento urbano. Formado em arquitetura, exerceu sua profissão
em conjunto com uma grande atuação política, comprometido com a função pública do
planejamento. Ocupou diversos cargos importantes e foi responsável por vários projetos
urbanísticos. Na cidade de São Paulo colaborou com o Plano Diretor Estratégico e com a Lei
de Zoneamento de 2004, assim como foi autor do projeto de renovação do Pátio de Colégio e
vencedor do concurso que reurbanizou o Vale do Anhangabaú. Ademais, publicou vários
artigos e livros sobre urbanismo e planejamento geral e atuou como professor. O
reconhecimento de sua competência e inúmeras contribuições se deu por meio do recebimento
de vários prêmios, sendo, portanto, justa a homenagem proposta. Em face dos relevantes
serviços realizados pelo homenageado, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo,
portanto, favorável o nosso parecer.
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 18/06/2014.
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