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Jalil Elias Donato, filho de Elias Donato e Sucena Calixto Donato, nascidos 

respectivamente no distante Líbano e na Síria. Vieram para o Brasil e fizeram sua morada 
numa pequena cidade de Minas Gerais, chamada Guaranésia, onde nasceu no dia vinte e 
quatro de agosto do ano de mil novecentos e trinta e seis. 

Nesta cidade, o senhor Jalil viveu até os seis anos, quando mudou-se para uma cidade 
quase vizinha, Muzambinho, local que passou sua adolescência. 

Em 1952, ele e sua família foram atraídos para a "Terra da Garoa", nome que São 
Paulo era conhecida, e, fixaram residência no bairro do Sumaré. Dois anos depois, houve a 
comemoração do 4º Centenário da cidade e as festividades nunca mais saíram de sua 
memória, pois participou com entusiasmo delas. 

Nesta época, ainda existiam os saudosos bondes, que tinham como ponto inicial a Rua 
Xavier de Toledo, em frente à loja Mappin. De lá, subiam para a Rua Consolação até a avenida 
Dr. Arnaldo, onde faziam um retorno a fim de descer a Rua Teodoro Sampaio até o Largo de 
Pinheiros e retornavam pelo mesmo itinerário. Quantas recordações! 

A princípio, sua família estabeleceu-se na Rua Alves Guimarães com um Empório, 
chamado São José. Os fregueses compravam, as contas eram marcadas na Caderneta e só 
eram acertadas após trinta dias. Bons tempos! 

Com a família numerosa, seus pais e trezes filhos, Jalil se orgulha de afirmar que todos 
possuíam muita fé em Deus e eram muito felizes. 

Ao chegar em São Paulo, trabalhou durante cinco anos na Casa Colorado de Tecidos, 
no centro da cidade e só saiu de lá em 1959, após o falecimento de seu pai, quando assumiu a 
administração do Empório até 1967. 

Em 1968, casou-se com a bela Jovem Waldete Jorge João Donato, também 
descendente de sérios libaneses, por coincidência primos, e tiveram dois filhos gêmeos, 
nascidos em vinte e sete de maio de 1969, cujos nomes são: Marcelo e Marcos Jorge Donato. 

Neste mesmo ano, tornou-se proprietário do Empório onde trabalhou durante trinta e 
dois anos e era conhecido no bairro todo. Quando seus filhos começaram a estudar, tornou-se 
também Condutor Escolar, profissão essa que exerce há quarenta e dois anos, sendo 
conhecido por todos como TIO JALIL. As crianças de outrora se tornaram pais e hoje confiam o 
transporte de seus filhos ao TIO JALIL até a presente data. Casado há cinquenta e um anos, 
reside no primeiro prédio construído no Sumaré, o Edifício São Barnabé. 

Durante todo esse tempo viu e participou das transformações do bairro do Sumaré. No 
lugar de fazendas, sítios, terrenos usados como campo de futebol e um grande depósito de lixo 
da prefeitura, os mesmos foram substituídos por asfalto, prédios, avenidas, lojas e estações do 
metrô. 

Em nome da civilização, do progresso e da criatividade do ser humano, a beleza da 
natureza deu lugar a uma gigantesca cidade, onde o belo se expressa através das obras 
arquitetônicas que primam pela harmonia e simetria das formas. 

Jalil viu seus filhos crescerem, estudarem e se formarem na mais dinâmica e 
acolhedora cidade do Brasil, e, mesmo sendo mineiro de nascimento, se tornou um verdadeiro 
paulistano e palmeirense de coração." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 180 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PDL 0124/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

