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PROJETO DE LEI ORDINÁRLA 

PROJETO DE LEI N°36(5 

Denomina Arlindo Carelli o viaduto localizado sobre a BR-277, no Km 589,5, em Cascavel.  

Art  1° Denomina Arlindo Carelli o viaduto localizado sobre a BR-277, no Km 589,5, no município de 
Cascavel.  

Art.  2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 08 de junho de 2020. 

MARCIO PACHECO 
Deputado Estadual 

Justificativa: 

A presente iniciativa tem por escopo denominar de Arlindo Carelli o viaduto localizado sobre a Rodovia BR-
277, na altura do Km 589,5, no município de Cascavel, conhecido há mais de uma década como Viaduto da 
Carelli. 0 presente projeto traz semelhança com os Projetos de Lei 173/19, 716/19, dentre outros 
recentemente aprovados, os quais nomeiam viadutos sobre BRs. 

Arlindo Carelli foi um pioneiro e empresário de sucesso em Cascavel. Nascido na cidade catarinense de 
Videira em 02 de junho de 1930, é o filho mais velho de oito irmãos. Desde muito jovem, demonstrava 
grande aptidão pela busca de novas oportunidades e, principalmente, coragem para enfrentar grandes 
desafios. 

Deixou a comodidade do pequeno negócio de fabricação de cadeiras da família em sua cidade natal para 
pegar a estrada e virar caminhoneiro. A boleia de um caminhão serviu apenas para iniciar naquela que seria 
sua maior vocação, empreender. 
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No inicio da década de 1960, já como representante comercial, fez sua primeira visita a Cascavel, certamente 
muito diferente da bela e pujante cidade que hoje conhecemos, com mais de 320 mil habitantes, p 
regido oeste do  Parana  e denominada capital do oeste. 

laf 
Arlindo ficou encantado e impressionado com aquela pequena cidade que projetava um futuro promissor. 
Não teve dúvidas e decidiu-se mudar com toda a família para  la,  com a sua esposa Brigida e os 5 filhos 
pequenos do casal. 

Enfrentando muitas dificuldades e adversidades constituiu em Cascavel uma revenda de máquinas agrícolas, 
convidando dois amigos para compor a sociedade e assim viabilizar o capital mínimo necessário para o 
inicio do empreendimento. 

Graças a sua visão de negócio e aposta no ciclo da agricultura, no dia 27 de junho de 1966, Arlindo fundou a 
Agro-Máquinas Carelli Ltda, localizada na esquina da Avenida  Parana  com Marechal Floriano, centro de 
Cascavel, cujo prédio que serviu de sede da empresa foi construido por ele. 

Nascia, então, uma das primeiras empresas cascavelense para atuar no ramo de comercio de tratores e 
implementos agrícolas. Em 15 de janeiro de 1976, a empresa tornou-se concessionária dos tratores CBT, os 
famosos "amarelinhos". 

A concessionária viveu a sua fase mais promissora quando chegou a vender mais de mil tratores CBT por 
ano. Arlindo teve que abrir várias filiais pela região oeste do  Parana  para dar conta da demanda. 

Mais tarde transferiu a sede da empresa para amplas e modernas instalações na Avenida Carlos Gomes, 
esquina com BR-277, que também ele próprio construiu. 

Com o  "boom"  agrícola puxado pela mecanização nas décadas de 70 e 80, a concessionária gerou empregos 
e renda para Cascavel e região, chegou a ter uma frota de cem veículos para os seus vendedores dos 
"amarelinhos". 

A partir dessa primeira empresa, que chegou a se posicionar entre as maiores do ramo no Pais, fiel ao seu 
"tino empreendedor" e a vocação para busca de novas oportunidades, inclusive em outros países, 
diversificou suas atividades para vários segmentos, dentre os quais, o de comunicação, com a primeira FM 
do interior do estado do  Parana,  a Radio Verdes Campos, que entrou no ar em 10 de novembro de 1978. 

Também abriu a primeira companhia de Taxi Aéreo, a Itaipu Aerotaxi Ltda, com quatro aeronaves. Depois 
vieram novos empreendimentos, como a Fundição Carelli em 1982, loteamentos urbanos, agropecuária e 
colonização, constituindo assim o Grupo Carelli. 

Arlindo Carelli não parou por ai. Ele também ajudou o desenvolvimento do Mato Grosso e da Bahia, onde 
adquiriu propriedades, abriu estradas e realizou outras melhorias onde atuou. Até no Paraguai a marca Carelli 
contribuiu com o desenvolvimento da agricultura do pais vizinho. 

Com a frase "a grande malandragem é ser honesto", que frequentemente costumava usar, especialmente aos 
que o sucederiam, construiu mais do que negócios. 

Deu valorosa colaboração ao Pais através de seu trabalho gerando empregos e oportunidades e recolhendo 
impostos, sempre acreditando nos sonhos e os transformando em realidade. Foi um daqueles homens que se 
pode dizer: "fez a diferença". 

Além de sua destacada contribuição para a sociedade, ele e a esposa construíram em Cascavel o seu lar, 
orientando a família pelos melhores valores de fé, cívicos, honra e caráter, deixando-os como seu maior 
legado. Arlindo faleceu em 15 de maio de 2019, deixando filhos, netos e bisnetos. 

Assim, diante do exposto, solicito o apoio dos nobres parlamentares desta Casa a essa justa homenagem ao 
Sr. Arlindo Carelli. 

Documento assinado eletronicamente por Marcio José Pacheco Ramos, Deputado Estadual, em 
08/06/2020, as 11:28, conforme Ato da Comissão Executiva n°2201/2019. 
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Faleceu na manhã de quarta-feira (15) Arlindo Carelli, aos 89 anos, em Cascavel. 

Arlindo era um dos pioneiros de Cascavel, viveu na capital do oeste por mais de 50 

anos. 

Dono da Kia Carelli, o empresário lutava há alguns dias contra uma enfermidade. 
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DESPACHO N° 1227/2020 - 0153952 - DAP/CAM 

Em 08 de junho de 2020. 

Certifico que foi recebido o projeto de lei, em anexo, protocolado sob n° 2590 na sessão 
deliberativa remota de 8 de junho de 2020, conforme  art.  155 do Regimento Interno. 

Encaminhe-se A DAP/SEAPO para anotações no sistema Infolep e ã Diretoria para demais 
providências. 

Documento assinado eletronicamente por Claudia  Suede  Magalhães de Abreu, Analista 
Legislativo - Assessor Legislativo, em 08/06/2020, as 12:18, conforme Ato da Comissão 
Executiva n° 2201/2019. 

--- 

A autenticidade do documento pode ser conferida no  site  
http://www.assembleia.prieg.br/sei/verificar  informando o código verificador 0153952 e o código  
CRC  A571CC3B. 
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CERTIDÃO 

Certifico que a proposição protocolada sob o n° 2590/2020 —  DAP,  em 8/6/2020, foi 
autuada nesta data como Projeto de Lei n° 365/2020. 

- 

Documento assinado eletronicamente por Camila Brune tta Silva, As se ssor(a) Administrativo, 
em 10/06/2020, As 10:19, conforme Ato da Comissão Executiva n° 2201/2019. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no  site  
http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar  informando o código verificador 0156336 e o código  
CRC  DDE377BE. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
Centro Legislativo Presidente  Anibal  Khury 
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INFORMAÇÃO 

Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente 
proposição não possui similar nesta Casa. 

Documento assinado eletronicamente por Camila Brunetta Silva, Assessor(a) Administrativo, 
em 16/06/2020, As 11:45, conforme Ato da Comissão Executiva n° 2201/2019. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no  site  
http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar  informando o código verificador 0159305 e o código  
CRC  8A668860. 
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