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JUSTIFICATIVA - PL 0487/2021 
Walter Torre Junior nasceu aqui na cidade de São Paulo em 17/01/1956. Recém-

formado em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, fundou sua construtora 
no ano de 1981, quando deu início ao seu sonho e nunca mais parou. 

Criou uma das maiores e mais inovadoras construtoras do Brasil, ao introduzir 
conceitos nunca vistos antes no mercado brasileiro, como build-to-suit, e tilt-up. Com mais de 
10 milhões de metros quadrados construídos, teve uma carreira de mais de 40 anos inovando 
o mercado imobiliário da cidade de São Paulo e do Brasil. 

Incentivou a pesquisa e implantação de novas técnicas construtivas no Brasil, 
colaborando significativamente para o impulsionamento do mercado de armazenagem 
logística. Também provocou mudanças significativas no Mercado Financeiro, lançando e 
implantando novas formas de financiamento ao mercado de construção de grande porte. 

Em 2001 ultrapassou as fronteiras do Brasil, realizando obras no México e Colômbia. 

Nos últimos 20 anos intensificou sua atuação na cidade de São Paulo idealizando e 
realizando empreendimentos icônicos na cidade, tais como o Complexo JK Iguatemi, WT 
Morumbi, Teatro Santander e o Allianz Parque, estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras, que 
foi convertido em uma Arena Multiuso com reconhecimento internacional entre as melhores do 
mundo, empreendimentos que são cartões postais da cidade, atraindo turismo, renda e lazer 
para milhares de paulistanos. 

Além dessas obras, foi responsável pela revitalização do Parque do Povo, executando 
a reforma e readequação do espaço, entregando para a população de São Paulo um dos 
melhores e mais qualificados espaços de lazer da cidade. 

Além de sua atuação como empresário, participou do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidência da República, ocupou a cadeira 9 do G100 Brasil, junto a 
cerca de 100 líderes de grandes empresas brasileiras e foi nomeado Líder da Construção Civil 
no Prêmio Líderes do Brasil 2012. 

A Empresa 

O Grupo WTorre, com mais de 40 anos de atuação no mercado de construção civil, 
responsável pela construção de mais de 8 milhões de metros quadrados no Brasil e no exterior 
e de algumas obras icônicas na cidade de São Paulo, tendo como fundador o Engenheiro 
Walter Torre Junior, profissional e pessoa exemplar, idealizador e responsável por obras como 
o complexo JK Iguatemi e Allianz Parque, bem como a reforma e revitalização do Parque do 
Povo. 

Dentre tantas obras, foi executada por este grupo a implantação do Viaduto que liga a 
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck à Marginal do Rio Pinheiros e a Ciclo Passarela que 
liga o já citado Parque do Povo à ciclovia da Marginal Pinheiros. 

Considerando toda a obra deste ilustre paulistano, principalmente pela importância de 
suas realizações que beneficiaram a toda a população desta cidade, vimos solicitar a análise 
em homenagear sua memória denominando a Ciclo Passarela com o nome de Ciclo Passarela 
Engenheiro Walter Torre Junior. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/08/2021, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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