Denomina
de
CARLOS
ALBERTO
GASPARDO o Poço Tubular Profundo a ser
instalado no Município de Jaboticabal, e dá
outras providências.

Art. 1º Denomina de CARLOS ALBERTO GASPARDO, o

Poço Tubular Profundo a ser instalado no SAAEJ (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto), cito na Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli, nº 345,
Santa Mônica, município de Jaboticabal-SP.
Art. 2º O Poder Executivo fixará no local placa com a
denominação que trata o artigo 1º desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei ocorrerão por conta de verba própria consignada no
orçamento vigente e suplementada se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de junho de 2022.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Nobres Pares,
Tenho a honra de apresentar a presente propositura que
sugere a denominação de CARLOS ALBERTO GASPARDO o Poço Tubular

Profundo a ser instalado no SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto), cito na Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli, nº 345, Santa
Mônica, município de Jaboticabal-SP.
Carlos Alberto Gaspardo nasceu em Jaboticabal, no dia
28 de setembro de 1955, filho de Luiz Gaspardo e Cândida de Almeida
Gaspardo.
Casou-se em 17 de janeiro de 1981 com Aparecida de
Fátima Dias Pereira Gaspardo, com quem namorou durante seis anos,
relacionamento que começou em uma Quermesse de Santo Antônio.
Dessa união, resultou seu único filho, Murilo Gaspardo, nascido no dia
13 de dezembro de 1982.
Grande orgulho do Senhor Carlos Alberto Gaspardo foi
seu filho Murilo Gaspardo, eleito vereador em nosso município em dois
mandatos, na 14ª e 15ª legislaturas, nos anos 2005 a 2008 e 2009-2012,
possuidor de uma visão ampla, cresce em um cenário tão concorrido,
tornando-se, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
(FCHS) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
(UNESP) - Campus de Franca - SP (Gestão 2018 - 2022), onde é
professor associado do Departamento de Direito Público e do Programa
de Pós-graduação em Direito (Mestrado e Doutorado).
Possui graduação em Direito (2005), mestrado (2009) e
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doutorado na Universidade de Durham, Reino Unido (2017 - 2018), com
Teoria do Estado.
Murilo casou-se com Márcia Maria Agostini Gaspardo,
união da qual nasceu Matheus Agostini Gaspardo, em 06 de fevereiro de
2010, grande alegria do “vovô careca”, forma como o Matheus
costumava chamar o avô.
Carlos Alberto Gaspardo estudou na Escola Afonso
Tódaro e no “Grupo da Aparecida”, bairro onde residiu até se casar.
Seu primeiro emprego foi na Fazenda Santa Cecília,
posteriormente, trabalhou por pouco mais de um ano no Banco Bradesco
e, então, foi contratado pela Usina São Martinho, onde permaneceu por
mais de trinta e cinco anos, até sua aposentadoria, exercendo a função
de comprador-gestor.
Uma referência de vida e dedicação aos seus quase 50
anos de idade e com grande esforço, Carlos formou-se em Economia no
Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, sendo o “veterano”
mais querido por sua turma de Faculdade. Em seguida, ainda cursou
MBA pela Fundação Getúlio Vargas.
Apaixonado por futebol e fanático torcedor do Palmeiras,
“Carlinhos”, entre sua adolescência e início da juventude, jogava pelo
time do seu bairro - “Aparecida”, e também venceu competições
amadoras de atletismo. Muito veloz, ganhou o apelido de “Flecha”.
No início dos anos 1970, destacou-se como ponta direita
do Jaboticabal Atlético. Os amigos relatam que tinha grande potencial
para seguir carreira como jogador profissional, mas as circunstâncias de
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bolsa da FAPESP. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em

trabalho o impediram de seguir em frente. Posteriormente, jogou por
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muitos anos no futebol amador pelo time da Usina São Martinho, tanto

Um homem trabalhador, sempre rodeado de muitos
amigos, adorava reuni-los em sua casa, onde havia confraternização e o
bom churrasco não tinha hora para terminar.
Carlos Alberto Gaspardo, um exemplo de filho, esposo,
pai, avô, sogro e amigo, diante deste nome de tanta referência e diante
desta grande conquista em nosso município, apresentamos este nome
ao Poço Tubular Profundo.
Tendo consciência que a instalação deste Poço Tubular
Profundo será de extrema importância para nossa querida Jaboticabal,
ainda ressalto que o mesmo entrará em média, na cota de 640 metros
de profundidade, e deverá fornecer vazão da ordem de 300 m3/h,
conforme Avaliação HIDROGEOLÓGICA PRELIMINAR.
Não poderíamos deixar de incluir neste Projeto de Lei
algumas citações memoráveis de pessoas que conviveram com o
Senhor Carlos Alberto Gaspardo:
“Viveu intensamente todos os momentos de sua vida,
sempre alegrava as reuniões de família e amigos. Pai e esposo presente
e companheiro, amava viver – enfrentou os momentos difíceis sem se
abater, com força, coragem e otimismo.” De sua esposa Aparecida de
Fátima Dias Pereira Gaspardo.
“Meu pai foi meu grande companheiro, presente em todos
os momentos de minha vida, nos mais difíceis e nos mais felizes. No
tempo de meu engajamento na política em Jaboticabal, muitas vezes
saía comigo antes das cinco da manhã para campanha em pontos de
ônibus. Sempre esteve junto, nos mais diferentes eventos políticos e
partidários. Acompanhou de perto e com muito orgulho minha trajetória
na Universidade. Lutou bravamente pela vida, com todas as suas forças.
Tenho uma imensa gratidão pelo pai amoroso e dedicado que tive, pelo
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no campo como em quadra.
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“Perdemos uma parte de nós, um dos integrantes que
mais alegrava os churrascos em família, os aniversários e as nossas
vidas. Quanta falta o senhor vai fazer, tio, quantas saudades vamos
sentir de você. Que o senhor descanse em paz e cuide de nós aí de
cima. Por aqui sempre lembraremos de você com muito orgulho e
felicidade. Te amamos, e para sempre vamos te amar”. De sua sobrinha
Livia Gaspardo.
“O Carlinhos sempre foi uma pessoa leal, alegre e ligado
à família. Mesmo nos seus momentos mais difíceis, nunca prejudicou
ninguém. Quando ficava mais explosivo, era por causa do seu amado
Palmeiras." Palavras do amigo por mais de 50 anos, Antônio Meola
Júnior.
Uma pessoa brilhante e amável, que se doava ao próximo
sem esperar nada em troca, um ALTRUÍSTA e, assim, ganhava respeito
por onde passava. Como profissional, exercia sua função de acordo com
as suas convicções.
Caros amigos, diante do exposto, solicito o apoio dos
nobres vereadores para a apreciação e aprovação da matéria.

Jaboticabal, 03 de junho de 2022.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC
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exemplo de vida e por todas as oportunidades que me proporcionou.” De
seu filho Murilo Gaspardo.
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