
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 046/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“CATARINA ABRÃO ELIAS”

Os vereadores DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, DANILO MARTINS DE
OLIVEIRA, JOÃO FERNANDO DE SOUZA, LUIZ SMARGIASSI FILHO, MARCO
AURÉLIO  SARRASSINI  e MARIA  JOSÉ  CYRINO  MARCELINO da  Câmara
Municipal de Guaxupé propõem o seguinte PROJETO DE LEI:

Art.  1º –  A  Rua  “20”  localizada  no  loteamento  “Residencial  Boa  Vista”
passará a denominar-se oficialmente “CATARINA ABRÃO ELIAS”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Nº 046/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“CATARINA ABRÃO ELIAS”

Data nascimento : 21/06/1914
Data falecimento : 12/10/2003
Naturalidade : Guaxupé-MG
Nome do pai : José Abrão 
Nome da Mãe : Maria José Miguel
Casada com : José Elias Uassuf

Nome dos filhos :
Moacir Elias, Márcio Vicente Elias,
Maria Helena Elias Benincasa, 
Nicolau Tolentino Elias 

Profissão : Do lar
Data nascimento : 21/06/1914

A história de Catarina Abrão Elias com Guaxupé-MG, têm início com o seu
nascimento nesta cidade em 21/06/1914. Filha de José Abrão (Youssef Abrahão) e
Maria José Miguel (o nome árabe é desconhecido) - (integrantes das primeiras e
mais tradicionais famílias de imigrantes sírios-libaneses de Guaxupé-MG). Seus pais
eram estrangeiros imigrantes da Síria (Homs) e do Líbano que, assim como outros
imigrantes árabes, reconheciam na cidade grande oportunidade para o comércio,
uma vez que Guaxupé/MG já se destacava na produção de café. Com a chegada
dos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, muitos imigrantes árabes
(sírio-libaneses)  e  italianos  chegaram  na  cidade,  contribuindo  de  maneira  muito
importante para o início da Cooxupé (considerada uma das maiores cooperativas de
café  do  mundo,  além  de  ser  uma  das  maiores  produtoras  de  café  do  Brasil).
Entre 1884 e 1933, mais de 130.000 sírios e libaneses entraram no Brasil pelo porto
de  Santos/SP.  Muitos  emigraram  em  razão  de  guerras,  fatores  econômicos,
escassez de terras no oriente médio e motivos religiosos - pois os cristãos ortodoxos
eram perseguidos e sofriam privações sob o domínio otomano. Assim ocorreu com a
tradicional e pioneira família de Catarina, que auxiliou o seu pai na fundação e nas
atividades  da  loja  de  tecidos  (Casa  José
Abrão).

Posteriormente, com a morte dos pais, auxiliou a sua irmã Adélia Abrão e
nas  atividades  do  lar  para  a  manutenção  de  toda  a  família,  especialmente  na
culinária árabe. A loja funcionou durante muitos anos ao lado da loja " Abrão Miguel
& Cia" no centro da cidade, posteriormente recebendo o nome da filha mais velha do
Sr.  José  Abrão,  Sra.  Adélia  Abrão  (irmã  da  Sra.  Catarina)  -  posteriormente
denominada como "Casa Adélia Abrão Tecidos Finos".

A  Sra.  Catarina  casou-se  com  José  Elias  Uassuf,  contador,  filho  dos
imigrantes sírio-libaneses Elias José e Catarina Nicolau Drossi, com quem teve 4



(quatro) filhos: Moacir  Elias (Médico cardiologista e clínico geral),  Márcio Vicente
Elias  (Representante  Comercial),  Maria  Helena  Elias  Benincasa  (Professora)  e
Nicolau  Tolentino  Elias  (Engenheiro  Civil).  A  Sra.
Catarina  exerceu  importante  papel  na  família  Abrão  Elias,  dando  suporte  às
atividades típicas do lar em uma família de imigrantes. No início, auxiliando o seu pai
e  irmãos  nas  atividades  diárias  da  loja  (contribuindo,  com  isso,  para  o
desenvolvimento econômico e comercial da cidade de Guaxupé/MG) - e, também à
sua mãe nas atividades do lar. Após a morte do seu pai, prestou importante auxílio à
sua irmã mais velha Adélia Abrão nos negócios da família e nas atividades do lar e
na  culinária  árabe.  Seu  irmão,  Alípio  Abrão,  morava  em  São  Paulo,  Capital  -
advogado formado pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco
(USP - São Paulo - Turma 118/1949) e poeta. Autor de alguns livros e poesias como
"Asas Partidas"  e "Ao sabor  das ondas".  A Sra.  Catarina era uma mulher  muito
religiosa  e  envolvida  em  inúmeras  atividades  beneficentes  na  cidade  de
Guaxupé/MG,  realizando  incontáveis  e  relevantes  trabalhos  para  instituições  de
caridade,  especialmente  a  Casa  da  Criança  -  prestando  inestimável  auxílio  às
crianças órfãs da cidade e região.

Conclui-se  que  a  Sra.  Catarina  Abrão  Elias  e  sua  pioneira  família  de
imigrantes árabes (sírio-libaneses) - bem como a família de seu marido, contribuíram
muito para a cidade de Guaxupé/MG e seus moradores, seja no desenvolvimento
econômico e comercial,  bem como em inestimáveis atividades beneficentes e de
caridade para a população local e da região.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé
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