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JUSTIFICATIVA - PL 0523/2018 
Visa o presente Projeto de Lei denominar Praça Walter Antonio Bellintani o espaço 

público inominado, delimitado por imóvel e pelas vias de circulação: Rua Acurui e Rua São 
Constâncio - Distrito de V. Formosa. 

Sobre o Sr. WALTER ANTONIO BELLINTANI: 

Filho de Gino Bellintani e Maria Magnoli, nascido em 15 de março de 1931, na Cidade 
de São Paulo. 

Walter Bellintani passou sua infância no Parque Trianon, tendo como modelo o Sr. 
Gino, seu pai. Foi professor do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Foi 
responsável por importar máquinas e tecnologia da Itália para a indústria têxtil brasileira. 

Desde logo, fixou residência na região leste da cidade onde estudou no tradicional 
Colégio Amadeu Amaral, situado no Largo São José do Belém, para depois graduar-se na área 
de contabilidade. 

Durante sua juventude foi Congregado Mariano na Igreja Cristo Rei, desenvolvendo 
trabalho social e humanitário, participando de todas as atividades que visavam angariar 
mantimentos, roupas, destinadas aos menos favorecidos. 

Nessa Igreja, em 1957, contraiu matrimônio com a senhora Ilda de Fatima Pires 
Bellintani, constituindo sua família com dois filhos, formados engenheiros: Walter José e Paulo 
Marcelo e a filha pedagoga: Marilda Aparecida. 

Ainda jovem, ingressou na Prefeitura do Município de São Paulo, onde exerceu 
atividades nas Secretarias: de Obras Públicas, Finanças e Subprefeituras. Em paralelo 
desenvolveu vários trabalhos na área da contabilidade, tendo sido proprietário de um posto de 
combustíveis no bairro do Tatuapé. 

Na Vila Formosa, onde residiu, foi inumerável as suas conquistas para melhoria da 
região, atuando junto aos Órgãos Municipais, para sanar problemas com saneamento básico, 
iluminação e pavimentação de logradouros. 

Aposentou-se, tendo sido recontratado na Secretaria Municipal de Abastecimento 
onde, por mais de 12 anos, e, em diversas gestões, exerceu o cargo de Administrador do 
Mercado Municipal da Vila Formosa, bairro no qual morou por mais de cinquenta anos. Nessa 
função teve a oportunidade de requalificar aquele mercado, promover reforma de infraestrutura, 
sempre com o objetivo de melhor atender a população de Vila Formosa, com quem mantinha 
contato diariamente. 

Seus conhecimentos e amigos na Câmara Municipal alavancaram seus trabalhos e 
com forte preocupação social, desenvolveu em parceria com permissionários do Mercado, um 
programa de doação de alimentos para entidades filantrópicas, principalmente asilos. 

No recinto familiar foi um excelente esposo, um pai amoroso e um valoroso avô para os 
netos e a bisneta. 

As conquistas desse notório homem no bairro e na região até hoje são distinguidas por 
antigos moradores que fazem questão de registrar, entre as várias atividades que desenvolveu, 
o comprometimento com as causas públicas, a participação sempre constante nos movimentos 
por melhorias locais, a habilidade para reunir a população em torno de objetivos que 
favorecessem o bem comum e a amizade que dedicava a todos. 



Faleceu no dia 17 de março de 2018 em sua residência, cercado pela família, então 
com quatro netos, duas netas e uma bisneta, deixando um legado de integridade moral, 
amizade e companheirismo. 

O acima proposto é uma justa homenagem a um cidadão de alma nobre e generosa, 
que marcou sua passagem terrena pelo trabalho, e também, o reconhecimento das atividades 
de gestores públicos que prestam exemplar serviço à população paulistana e possam inspirar a 
todos os que compõem o quadro de servidores públicos. 

Para a conclusão favorável desse projeto, conto com o apoio dos nobres Pares para a 
sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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