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JUSTIFICATIVA - PL 0509/2019 
A presente proposição tem por finalidade denominar o novo logradouro público 

inominado criado a partir das obras de ampliação do monotrilho, localizado na região da Vila 
Prudente, como RUA ALVARINDO LOCATELLI. 

Alvarindo Locatelli 

Em 24 de novembro de 1945, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, nasce 
ALVARINDO LOCATELLI. Filho de agricultores no Paraná, desde criança tinha como sonho 
ser piloto de avião, embora as condições financeiras da humilde família eram as mais 
adversas. 

Começou, então, a ajudar seu pai (Adão Locatelli) na lavoura de algodão e logo aos 13 
anos de idade foi morar com seu tio (Luiz Locatelli que consertava caminhões e tratores) para 
aprender a profissão de mecânico. Aos 17 anos veio para São Paulo trabalhar e logo montou 
sua própria oficina mecânica, trabalhando também como piloto de provas de caminhão na 
Chevrolet. 

Ainda na década de 70 teve seu próprio caminhão para trabalhar de frete em todos os 
cantos do Brasil. Aliás a profissão de caminhoneiro foi continuada pelo seu irmão (Luiz 
Aparecido,·que mesmo muito jovem concretizou o sonho de ter um caminhão) e até hoje se 
considera não um empresário (proprietário da CORTESIA Concreto), mas sim um 
caminhoneiro. Passado alguns anos saiu do Parque São Lucas/SP e montou sua nova oficina 
na Vila Ema/SP (região que morou até o final da vida) e trabalhou até o inicio da década de 
1980, passando-a a seus filhos. Foi então que teve a oportunidade de começar a tão sonhada 
carreira de piloto de avião. 

A vocação e determinação o levou ao topo da carreira, conseguindo todas as licenças 
de um piloto aviador, como por exemplo: piloto comercial, instrutor de vôo, piloto de linha aérea 
e checador de pilotos. Trabalhou como piloto executivo para a família Koga, uma das mais 
renomadas famílias da região e dona das empresas Koga-Koga Autopeças. Paralelamente 
montou sua escola de aviação (Escola Superior de Aviação - ESA) com seu amigo e instrutor 
Milton Helfstein, no Campo de Marte /SP em 2011. 

O destino quis que, em 11 de novembro de 2013, sofresse um acidente em Parati, 
litoral do Rio de Janeiro, levando não só sua vida, mas também a do seu patrão Sr Eduardo e o 
filho Gabriel (do patrão). Acidente que até o momento ainda não foi totalmente esclarecido 
apesar das investigações da ANAC (órgão competente). O fatídico acidente levou não só 
nosso experiente Comandante Alvarindo Locatelli (com mais de 30.000 horas de voo), mas 
também um amigo, irmão e pai. Termina, assim, a história de vida de um homem que, ao nosso 
ver, é merecedor de todas as honras cabíveis. 

Alvarindo deixou 3 filhos, Luiz Carlos, Solange Regina e Mauricio Antonio, e sua 
esposa Maria Aparecida lzaias Locatelli. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
medida visto que se reveste de interesse público para denominação do logradouro público 
inominado em sua região, Vila Prudente. 
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