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JUSTIFICATIVA - PL 0495/2018 
Osmar Porcelli nasceu no bairro do Brás (SP) em 30 de agosto de 1941, filho de pai 

vendedor de seguros para padarias e mãe dona de casa. Tinha dois irmãos. 

Muito jovem começou a trabalhar como office-boy e auxiliar de departamento de contas 
a pagar da antiga Lojas Pirani, tendo sido o responsável por todo realização do processo de 
falência da empresa. Empreendedor nato iniciou pequenos negócios. Formou-se em Direito. 
Em setembro de 1969 passou no concurso da Policia Civil para ocupar o cargo de Investigador 
de Policia. 

Em 1972 casou-se e teve suas duas filhas: Marcela Porcelli e Bruna Porcelli. Em 1976 
tornou-se Delegado de Polícia no município de Guapiara-SP. Em 1998, já trabalhando em São 
Paulo, foi promovido a Delegado de Polícia Classe Especial, tornando-se Delegado Seccional 
de Polícia. Comandou ainda a Delegacia Seccional de Campinas - SP em 2001. Atuou ainda 
nas divisões de Programas e Sistemas de Suporte Técnico e de Assistência Policial. 
Aposentou-se em 2011, continuando por toda vida a ser conhecido como "o delegado" na 
Mooca. 

Sua família (filhas, sobrinhos, irmãos, e sobrinho-neto) era seu tesouro, sempre 
priorizou o convívio em família a qualquer outra atividade. 

Era corintiano "roxo" e juventino de coração, amor herdado de seu pai. Frequentador 
assíduo dos jogos do Moleque Travesso no estádio da Rua Javari, além de ser sócio e 
Conselheiro emérito do Clube Atlético Juventus, onde construiu muitas amizades. O bairro da 
Mooca, onde morou por toda sua vida, era sua grande paixão. Neto de italianos da região de 
Napoli, sempre foi muito ligado às tradições, seja pela culinária, pelas amizades, pela música, 
pelo idioma (falava napolitano fluentemente) ou pelo futebol torcendo pela Società Sportiva 
Cálcio Napoli. Suas marcas registradas eram o senso de humor, a perspicácia, o tino para 
negócios e o grande coração. Colaborador do Arsenal da Esperança (casa de acolhida para 
pessoas em situação de Rua na Mooca) buscava constantemente meios de ajudar e ser 
presença garantida na casa. 

Faleceu de infarto aos 76 anos de idade em 06/08/2018. 
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