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PROJETO DE DECRETO Nº 14/2019 

 

 

(Dispõe sobre a concessão de Medalha de 

Honra ao Mérito ao Sr. Elias Antônio Neto, na 

forma que específica) 

 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais e, na forma do art. 205, § 1º, inciso c do Regimento 

Interno desta Casa de Leis; 

 

 

   DECRETA: 

 

 

   Art. 1º.  Fica concedido através deste, Medalha de 

Honra ao Mérito ao Senhor Elias Antônio Neto. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Guará/SP, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fabiana Junqueira Seribeli 

Vereador 
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ELIAS ANTÔNIO NETO 
(outubro de 2019) 

 

 Elias é natural de Guará, SP. Nasceu no dia seis de agosto de 1958 - no dia 

de São Bom Jesus da Lapa, conforme gostava de frisar sua avó materna, dona 

Lúcia Pavan do Prado, jardinopolense. 

  

 Seu pai, Nehif Antônio, era um dos seis filhos de um casal de imigrantes 

sírio-libaneses radicados em Guará (os srs. Elias Antônio e Labibe Bechara). 

Advogado, professor e economista, foi chefe de escritório de empresas de 

beneficiamento de algodão em Guará e região, tendo tido atuante participação 

política na cidade de Guará – inclusive ocupou o cargo de vice-prefeito na gestão 

1964/1968. Faleceu em 1972, aos 42 anos de idade. Logo após o seu falecimento, 

por lei estadual, seu nome foi atribuído a uma das escolas da cidade – a, hoje 

municipal, EMEF Dr. Nehif Antônio. 

 

 Sua mãe, Therezinha Deise Prado Antônio, nascida em Jardinópolis, foi 

professora do ensino básico, em Guará, professora no ensino fundamental e médio 

em diversas escolas da região, e professora universitária, no Centro Universitário 

Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. Faleceu em 2017, aos 86 anos de idade. 

 

 Elias é o filho mais novo do casal Nehif e Therezinha. Sua irmã, Angélica 

do Prado Antônio Ferreira, odontóloga, é casada com Antônio Ferreira, médico 

pediatra, e reside na cidade de Araguari, MG.      

 

INFÂNCIA 

 

 A infância de Elias foi toda vivida em Guará. Era em sua casa que toda a 

meninada da vizinhança se reunia. Ali, em um quintal enorme, embelezado por 

duas árvores enormes, uma mangueira e um cajueiro, eram comemorados, todos 

os anos, com festas memoráveis, os aniversários de nascimento dos irmãos Elias e 

Angélica. Era também, em frente à sua casa, que a rua Carlos de Campos se 

transformava em campo de futebol do Elias e de seus amigos. 

 

 Sua avó paterna, e um dos seus tios - o sr. Milim -, tinham uma loja de 

calçados enorme, ainda de portas abertas, na rua Deputado João de Faria. Na loja, 

reuniam-se os amigos de seu tio para as discussões das questões locais e dos 

governantes de nosso país. Tanto que, tal loja, chegou a ser conhecida como 

“senadinho”. Sempre tentando ajudar nas vendas, era ali que o Elias passava 

muitas de suas tardes. Na calçada, em frente à loja, mantinha sua caixa de 

engraxate para poder aproveitar o movimento e, quem sabe, juntar algum 

dinheirinho para comprar os gibis, que adorava, e, se sobrasse, para comprar o 

ingresso do cinema nas matinês de domingo. 

 

ESTUDOS 

 

 Elias foi aluno do ensino básico no, então, Grupo Escolar de Guará (hoje, 

Helena Telles). Sua mãe foi sua primeira professora. No ano em que entrou na 

escola, um pouco antes de completar sete anos de idade, ganhou de natal um 

violão. Seu vizinho, o sr. Artur Bini, era professor de música e mantinha uma 
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orquestra. Foi com ele, o saudoso sr. Artur, que o Elias aprendeu seus primeiros 

acordes e desenvolveu uma grande paixão por tocar violão. Tanto que, durante os 

primeiros anos escolares, era no quintal de sua casa que alguns amigos se reuniam 

para conversar sobre música, e para desenhar a ideia da formação de um conjunto 

musical. E foi na própria escola que fez sua primeira (e única) apresentação com 

esse grupo: ainda hoje, o Elias e seus amigos riem muito quando relembram essa 

apresentação – aliás, bom nem lembrar, diz o Elias. 

 

 Quando criança, um dos grandes hobbies que tinha era construir pontes, 

com barro, no quintal de sua casa. Gostava também de desenhar. Desenhava bem. 

Na família, diziam que tinha uma certa tendência para as atribuições de 

engenheiro. Mas foi no ano de 1969, com a chegada do homem à lua, que decidiu 

que queria ser astronauta. 

 

 Havia em sua casa um piano, no qual sua mãe e sua irmã tomavam aulas 

de piano com o maestro vizinho. Durante essas aulas, o Elias ia para a biblioteca 

de seu pai, ao lado da sala do piano, onde folheava as ilustrações das 

Enciclopédias Trópico e O Mundo da Criança, viajando nas notas e acordes das 

aulas de piano que ouvia. 

 

 Com frequência, cumpria as funções de auxiliar de seu pai, que lhe pedia 

que datilografasse as petições judiciais que lhe eram ditadas. 

 

 Em Guará, no Colégio e Escola Normal Estadual Marechal Rondon, 

cursou o então Ginásio e o Colégio. No último ano de Ginásio, e no primeiro ano 

de Colégio, juntou um grupo de amigos para fretar uma Kombi para levá-los a 

Ribeirão Preto: queriam estudar inglês. Com a desistência da maioria do grupo, 

continuou fazendo as viagens semanais, agora em ônibus de linha. Durante o 

primeiro ano de Colégio, e metade do segundo, foi aluno do curso noturno de 

técnico em contabilidade, no Colégio Comercial Municipal de Guará – hoje 

denominada Dr. Náufal Antônio Mourani (com quem o Elias conviveu e aprendeu 

muito, pois o Dr. Náufal era seu tio).  

 

 Durante o segundo ano do Colégio, foi estudante intercambiário nos 

Estados Unidos. Morou por seis meses na residência de uma família norte-

ameriana, na cidade de El Cajon, subúrbio de San Diego, no estado da Califórnia. 

Ali, durante sua estada, frequentou o colégio local – o “El Cajon Valley High 

School”. Ao retornar, concluído o segundo ano do ensino médio, matriculou-se no 

Curso César Lattes, de Ribeirão Preto, preparatório para os exames de admissão à 

universidade, que foi cursado simultaneamente com o terceiro ano do colégio, no 

Colégio São José, de Ribeirão Preto. Foi no curso pré-vestibular que, empolgado 

com o Brasil que estava sendo desenhado, decidiu que queria formar-se em 

engenharia, sonhando trabalhar na construção da Transamazônica, iludido que 

estava com a ideia do “Brasil Grande”. 

 

UNIVERSIDADE 

 

 Aprovado nos exames vestibulares, foi estudar Engenharia Mecânica na 

Universidade Federal de Uberlândia. Em Uberlândia, MG, morou em República 

de estudantes com muitos amigos que mantém até os dias de hoje. Durante os 
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anos de universidade, em Uberlândia, foi professor de inglês em cursos de 

idiomas, em geral no período noturno. Para concluir o curso de engenharia 

mecânica, cumpriu estágio obrigatório na Usina Hidrelétrica de Furnas, na cidade 

de Pium-Hi – MG.    

 

 No ano de 1983 mudou-se para São Paulo à procura de trabalho em sua 

área de formação. Morando em uma República, com amigos guaraenses, dava 

aulas de inglês em diversos cursos de idiomas para se manter. Por sugestão de um 

amigo então recém graduado em medicina, e professor de cursinho em Ribeirão 

Preto, nos primeiros meses do ano de 1984 mudou-se novamente para Ribeirão 

Preto, onde assumiu aulas de inglês em cursos de idiomas e cursos preparatórios 

para vestibulares. Foi professor de inglês na Sociedade Brasileira de Cultura 

Inglesa, no Curso Anglo, no Colégio e Curso Oswaldo Cruz, no Curso Objetivo 

de Araraquara e de São Carlos. Nesse período conheceu a Denise, então médica 

residente e sua aluna em um dos cursos de inglês onde era professor - e com quem 

se casou em dezembro de 1988.  

 

ENGENHEIRO 

 

 Ao mesmo tempo, ingressou na Faculdade de Direito da UNAERP, em 

Ribeirão Preto. Durante a Faculdade de Direito, assumiu o trabalho de engenheiro 

de montagem e manutenção da fábrica de produtos químicos Elekeiroz, em sua 

unidade de Guará. Para tanto, deixou todas as aulas que havia assumido, e voltou 

a residir em Guará. Ainda assim, todas as noites, em ônibus de estudantes, ia a 

Ribeirão Preto para as aulas na faculdade de Direito. 

 

 Quando concluiu a Faculdade de Direito, e em virtude de um acidente 

rodoviário, deixou seu trabalho em Guará, e mudou-se novamente para Ribeirão 

Preto: assumiu aulas novamente no COC, escreveu apostilas, e começou a 

trabalhar como advogado no escritório de um colega. 

 

ADVOGADO 

 

 Por colegas advogados, foi indicado para dar aulas de Direito 

Constitucional em cursos preparatórios para concursos públicos (UNICURSOS). 

Além do Direito Constitucional, foi professor no mesmo curso, por muitos anos, 

de Direito Administrativo e Direito Civil – além de inglês para concursos. 

 

 Em dezembro de 1988 casou-se com a Denise, que havia sido sua aluna. A 

partir daí deixou as aulas de inglês, manteve as aulas dos cursos preparatórios para 

concursos públicos, e abriu seu próprio escritório particular – o qual mantém até 

os dias de hoje. 

 

 Concomitantemente com o trabalho em seu escritório particular, prestava 

serviços advocatícios para escritórios maiores, ligados a entidades bancárias - em 

especial ligados às empresas FIAT. 

 

 O Elias sempre foi um estudioso de História. E como adorava ler e 

comparar as diversas constituições brasileiras, matriculou-se no curso de 

Especialização em História, na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Concluiu o 
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curso em 2004, apresentando estudos sobre a evolução da democracia no Brasil, à 

luz das constituições republicanas. 

 

 Foi membro da Comissão de Ética e Disciplina da Subsecção da OAB de 

Ribeirão Preto, participando da instrução e conciliação processual, e redigindo 

memoriais dos processos disciplinares que lhe cabiam conduzir. 

 

 Em 2014 concluiu o curso de Especialização em Direito Constitucional, 

pela UNIARA (Universidade de Araraquara), tendo apresentado trabalho a 

respeito da forma de escolha de ministros para os tribunais constitucionais, no 

direito comparado. 

 

FAMÍLIA 

 

 Elias está casado há 31 anos, com Denise Lopes Rosado Antônio. Denise, 

graduada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, é médica 

psiquiatra/psicanalista. Natural de Viçosa, MG, tem consultório particular em 

Ribeirão Preto. 

 

 Elias e Denise são pais de dois filhos: Lígia Rosado Antônio, nascida em 

1990, psicóloga formada pela USP-Ribeirão Preto, e Gabriel Elias Rosado 

Antônio, nascido em 1993, graduado em Relações Internacionais pela 

Universidade de Brasília. 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 Elias é membro do Rotary Club de Ribeirão Preto – Oeste, desde o ano 

2000, tendo sido seu presidente no ano rotário 2009/2010. No Rotary, foi 

secretário de governador, membro-líder de grupo de estudos profissionais na Grã-

Bretanha, e atualmente é o coordenador da Comissão do Rotary Alumni do 

Distrito 4540 do Rotary. 

 

 É membro do Conselho Diretor da Distrital Leste da Associação 

Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, e da Loja Maçônica Sol da Liberdade. 

 

“NEM UM DIA SEM UMA LINHA – lida ou escrita” 

 

 Elias criou e desenvolve, desde o ano 2011, na internet, o blog 

denominado “Ipê-Amarelo”, no qual publica periodicamente seus textos, crônicas, 

memórias e ensaios. O blog é voltado para música, literatura, cinema e crônicas 

do cotidiano. Dos textos publicados nesse blog, nasceram os dois livros que 

publicou: o primeiro, “Crônicas, memórias e devaneios”, pela Editora Legis 

Summa, foi lançado no ano de 2018. Nele, o Elias procurou reconstruir, para 

perpetuar, a memória de seu tempo na cidade de Guará. O segundo, “Entre livros 

e goiabas”, foi lançado em junho deste ano. Nele, traz as suas visões de mundo, 

suas análises e seus valores. 

 

 Elias foi eleito para ocupar a Cadeira número cinco da “Academia 

Ribeirãopretana de Letras” (ARL), de Ribeirão Preto. A cerimônia de posse está 

marcada para o dia doze de novembro próximo. 
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HOJE 

 

 Elias reside na cidade de Ribeirão Preto. Com frequência vem a Guará 

para visitar seus amigos e familiares. Em Guará tem residência na casa onde 

sempre morou, na Rua Carlos de Campos, 335. 

 


