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PROJETO DE LEI No 004/2022 
DATA: 11/03/2022 

 
 
 
 

SÚMULA: Denomina de José Luis Calefi uma das ruas, Praças 
ou Bairros de nossa cidade.  

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, 

Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte: 

 

 

LEI 

 

 

Art. 1°- Fica denominado de José Luis Calefi, uma das Ruas, 

Praças ou Bairros de nossa cidade. 

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

  
 
 
 

 
Cornélio Procópio - PR, 11 de março de 2022. 

 
 

ANA PAULA FERREIRA 

Vereadora- PTB 
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PROJETO DE LEI No 04/2022 

DATA: 14/03/2022 
 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 José Luís Calefi nasceu em Cornélio Procópio, no dia 31 de julho de 1941. É o 

terceiro de uma família de 9 irmãos. Filho de Alcides Calefi e Malvina Miquelin Calefi, católicos, 

proprietários do Sítio Nossa Senhora da Aparecida, no ano de 1960, cultivadores de café.  

No ano de 1968, o senhor Alcides Calefi fez a doação de um terreno, ao padre Conrado 

Walter, para a construção da igreja Capela Nossa Senhora Aparecida, hoje localizada Jardim 

Progresso, onde ele viveu sua infância, adolescência e fase adulta, no sítio dos pais, localizado no 

município de Cornélio Procópio.  

Casou-se, em 02/05/1963 com Ivone dos Santos Calefi, esposa honrada, amorosa e 

dedicada, com a qual teve onze filhos: Sônia Aparecida Calefi, casada com David de Souza Melo, 

com qual tiveram duas filhas e um filho. Sueli de Fátima Calefi, casada com Nilson José dos 

Santos, com o qual tiveram duas filhas e dois filhos. Sandra Regina Calefi, casada com Carlos 

Marsola, com o qual tiveram dois filhos e duas filhas. Abigail Calefi, casada com Valdemir Ribeiro, 

com o qual tiveram dois filhos. Marivone Calefi, casada com Nelson Ramos de Oliveira Filho, 

proprietário da Artmóveis Marcenaria, localizada nessa cidade. Silvia Helena Calefi, casada com 

Ezequiel Vieira dos Santos, com o qual tiveram dois filhos e uma filha. Edson Calefi, casado com 

Eliane, com a qual tiveram um filho. Silvana Calefi, casada com Edimar Batista, com o qual 

tiveram dois filhos.  José Luís Calefi Júnior, casado com Alessandra da Silva Calefi, com a qual 

tiveram dois filhos. Josiane Calefi dos Santos, casada com Enéias Vieira dos Santos, com o qual 

tiveram dois filhos. Alessandro dos Santos Calefi, solteiro.  

O saudoso José Luiz Calefi, iniciou sua profissão como mecânico, em 1964, na antiga 

Oficina Mecânica Roma, de propriedade Sr. Vicente. Em seguida, com a ajuda do seu estimado pai, 

o senhor Alcides Calefi, construiu o galpão para iniciar a Oficina Princesinha, onde trabalhou por 

quarenta anos, como mecânico e proprietário: Av. Francisco Lacerda Junior, centro, Cornélio 

Procópio. Até hoje existe o galpão, que funciona como oficina mecânica. 

Na trajetória profissional, o senhor José Luís Calefi ajudou, com sua experiência, muitos 

jovens e os encaminhou para o ofício de mecânicos.  

Foi um homem muito religioso, exercendo com muito amor e dedicação o Ministério de 

Diácono, na Congregação Cristã no Brasil, onde praticava a benemerência, cuidando dos pobres, 

viúvas e órfãos.  
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Deixou muitas lembranças boas, tanto para os irmãos da Igreja, como também nos corações 

de todos aqueles que o admiraram e que conheceram o seu trabalho profícuo, no bem. Foi um pai 

exemplar e junto com sua esposa, educou, orientou e instruiu seus filhos, para a vida.  

Faleceu no dia 19 de dezembro de 2019, deixando uma grande família, com a esposa Ivone: 

sendo onze filhos, oito genros, duas noras, vinte e três netos, quatorze bisnetos, num total de 

cinquenta e oito pessoas, além de irmãos, cunhados e sobrinhos. Para nós, mais do que esse legado 

de competência, ficam os exemplos de justiça, solidariedade, amor, carinho e muito aprendizado.  

Por ocasião de seu velório, o seu corpo foi velado no Ginásio de Esportes Pedro Mariucci, 

após a liberação do mesmo para seu funeral, por onde passaram mais de mil pessoas, para lhe 

prestarem as últimas homenagens e gratidão por tudo o que ele havia feito de relevante, para a sua 

comunidade: familiares, amigos e irmãos da Igreja, da qual ele fazia parte.  

 
                             Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste projeto. 

 
 

 
Cornélio Procópio - PR, 14 de março de 2022. 

 
ANA PAULA FERREIRA 

Vereadora- PTB 

 

 


