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Biografia:

Nassif Sarquis
Nassif Sarquis nasceu em Nepomuceno – MG aos vinte e oito de abril de 1927.
E residiu nesta cidade vindo falecer em onze de fevereiro de 1997.
Ele era um homem solteiro, filho de Pedro Sarquis e de Afife Abjaude.
Nassif não constituiu seu próprio núcleo familiar, ou seja, esposa e filhos.
Dr. Alberto Sarquis, medico, residente nesta cidade; Linda Sarquis Sebastiao,
comerciante, já falecida; Saide Sarquis, professora aposentada, residente nesta cidade;
Dr. Mauricio Pedro Sarquis, medico já falecido; Dr. Paulo Sarquis, delegado de policia
já aposentado, residente nesta cidade; e Lafaiete Sarquis, professora aposentada,
residente nesta cidade. Estas três mulheres e três homens irmãos de Nassif Sarquis.
O sobrenome Sarquis tem origem libanesa, da cidade de Zalca.
Na sua época de estudo ele conseguiu cursar o superior completo em Direito.
Nassif não recebeu nenhuma herança por parte da família.
Quando vereador na Câmara Municipal de Nepomuceno – MG exerceu o
mandato de 1983 a 1988.
Sendo um vereador bastante atuante, tendo participação efetiva por ocasião da
construção do Parque de Exposição e do Cemitério Municipal, no mandato do prefeito
Pedro Lourençoni.

Era

membro

tesoureiro

da

Comissão

Organizadora

das

Exposições

Agropecuárias dos anos 80 e 90, quando a principal atração era a apresentação do
cantor sertanejo Sergio Reis.
Foi torcedor do Cruzeiro Esporte clube e do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Os projetos apresentados se encontram em poder dessa casa legislativa e
poderão ser pesquisados pela comunidade.
Durante a execução do mandato foi bancário, em cuja profissão se aposentou e
depois advogado militante nesta comarca.
Nas horas vagas gostava de assistir televisão, frequentava o Bar do Abrahão
Massahud e era membro fundador do Lions Clube de Nepomuceno - MG.
Biografia Marcelo Gontijo Garcia

