
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 047/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“JOSÉ ELIAS UASSUF”

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  “15”  localizada  no  loteamento  “Residencial  Boa  Vista”
passará a denominar-se oficialmente “JOSÉ ELIAS UASSUF”.

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 047/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“JOSÉ ELIAS UASSUF”

Data nascimento : 04/08/1908
Data falecimento : 04/01/1980
Naturalidade : Guaxupé-MG
Nome do pai : Elias José 
Nome da Mãe : Catarina Nicolau Drassi
Casado com : Catarina Abrão Elias

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

Profissão : Contador 
Data nascimento : 04/08/1908

A história  de José Elias Uassuf (Youssef)1 com Guaxupé-MG, têm início
com o seu nascimento nesta cidade em 04/08/1908. Filho de Elias José e Catarina
Nicolau Drossi (integrantes das primeiras e mais tradicionais famílias de imigrantes
sírios-libaneses de Guaxupé-MG.

Seus pais eram estrangeiros imigrantes da Síria 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 José Elias Uassuf e também
com a família de sua esposa, Catarina Abrão Elias, filha de José Abrão (Youssef
Abrahão) e Maria José

Miguel (seu nome original em árabe é desconhecido) - cuja loja de tecidos
era muito conhecida na época (Casa José Abrão). 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
esposa do Sr. José Elias Uassuf) - posteriormente denominada como "Casa Adélia
Abrão  Tecidos Finos".  Com a  Sra.  Catarina,  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). 

José  Elias  Uassuf,  sonhava  em  ser  delegado  de  polícia,  mas  precisou
trabalhar logo que se formou na Academia de Comércio São José. Era contador e
contribuiu com a cidade de Guaxupé/MG além de seus serviços profissionais de
contabilidade para vários comerciantes. como por exemplo, para a Olaria Carloni e
fazendeiros locais, também como escrivão no Fórum e auxiliar do Juiz de Menores.

O Sr.  José  Elias  Uassuf  era  figura  conhecida  na  cidade,  onde  circulava
sempre vestido com terno e gravata, chapéu e um revólver na cintura. Os bolsos de
seu  paletó  sempre  estavam repletos  das  tradicionais  balas  Tofee  (caramelo)  da
marca Erlan, de cor vermelha e dourada, que gostava de distribuir para as crianças,
principalmente  as  mais  carentes.  Sempre  que  possível,  gostava  de  jantar  no
tradicional  Hotel  Cobra,  onde  conversava  com  os  hóspedes  e  prestigiava
Guaxupé/MG incentivando negócios na cidade.

Conclui-se que o Sr. José Elias Uassuf e sua pioneira família de imigrantes
árabes (sírio-libaneses) -  bem como a família de sua esposa, contribuíram muito
para a cidade de Guaxupé e seus moradores, seja no desenvolvimento econômico,
político e comercial da cidade, bem como na segurança pública e na justiça.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé
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