
 
REQUERIMENTO Nº 821, DE 2021 

Requeiro, nos termos do inciso IX do artigo 165 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, seja consignada na ata de nossos 
trabalhos manifestação de pesar pelo falecimento, em 27 de maio de 
2021, aos 84 anos, o ex-governador do Paraná Jaime Lerner, renomado 
urbanista que ajudou a transformar Curitiba e o Estado e ganhou 
notoriedade nacional e internacional. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Três vezes prefeito de Curitiba, entre os anos 1970 e 1990, e duas 
vezes governador do Estado do Paraná, de 1995 a 1998 e 1999 a 2002, 
Lerner dedicou sua vida ao Estado e ainda contribuiu com projetos 
inovadores em várias partes do Brasil e no mundo.  

Em Curitiba, sua gestão foi marcada pela ênfase no transporte 
coletivo, com a criação da Rede Integrada de Transporte (as chamadas 
vias expressas), os calçadões para pedestres no centro e o aumento das 
áreas verdes de lazer. 

Ainda como governador, foi eleito, em julho de 2002, presidente da 
União Internacional dos Arquitetos (UIA) por um período de três anos. 
Lerner foi o primeiro latino-americano a presidir a entidade, sediada em 
Paris e representativa de cerca de 1,5 milhões de profissionais de 98 
países associados. Também foi consultor em assuntos urbanos para as 
Nações Unidas.   

Fora da política, Lerner foi responsável por projetos de arquitetura 
e urbanismo em cidades como São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Aracaju, 
Natal, Goiânia, Campo Grande e Niterói. Participou do desenvolvimento 
do BRT no Rio de Janeiro, um dos principais meios de transporte durante 
a Olimpíada de 2016. 

Como arquiteto, Jaime Lerner ganhou dezenas de prêmios e 
títulos. Foi premiado no Concurso Nacional de Projetos pelo edifício-sede 
da Polícia Federal, em Brasília, em 1967, e em 2007 recebeu da XI 
Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires o prêmio conjunto 
pela urbanização Pedra Branca. 

Em outubro de 2017, foi eleito pela revista Planetizen o segundo 
urbanista mais influente do mundo. Também recebeu quatro títulos de 
Doutor Honoris Causa pelas universidades de Ferrara (Itália), Cracóvia 
(Polônia), Nova Scotia (Canadá) e São Francisco (Bragança Paulista). 

 Lerner foi ainda membro honorário das associações de arquitetos 
do Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Paraguai 
e Panamá. 

Segundo o verbete biográfico do arquiteto escrito por Sérgio 
Soares Braga no Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPPDOC-FGV), 



 
em 1974 o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) elegeu a administração 
de Jaime Lerner a melhor do País. 

Sendo assim, esta Casa de Leis, não poderia deixar de prestar sua 
homenagem ao ex-governador do Paraná Jaime Lerner, renomado 
urbanista que ajudou a transformar Curitiba e o Estado e ganhou 
notoriedade nacional e internacional. 

 
Sala das Sessões, em 27/05/2021. 
a) Patricia Bezerra 


