
Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense a
Ernesto Mascellani Neto.

Art.  1º  Fica  Outorgado  o  Título  de  Cidadão

jaboticabalense ao Ernesto Mascellani Neto.

Art.  2°  A  entrega  da  referida  honraria  dar-se-á  em

Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal,  em data a ser

designada pela Presidência da Mesa Diretora.

Art.  3°  As  despesas  decorrentes  da  execução  do

presente  Decreto  Legislativo  correrão  por  conta  da  verba  própria

consignada em  orçamento vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data

de sua publicação.

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES

Vereador - PSDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Ernesto Mascellani Neto, nascido na cidade de Matão-SP filho de
José Ernesto  Mascellani  e  Regina Ines Rossi  Mascellani.Ernesto  é  casado
com Brunna Melo Santos Mascellani  e seus filhos Vittorio e Fiorella. 

Neto é formado em Relações Internacionais na FAAP e tem também
uma pós-graduação em Competências Públicas Gerenciais  na UNESP. Ele
sempre quis trabalhar no serviço público, porque tinha muita vontade de ver
mudanças. 

A paixão por mobilidade urbana começou em Matão. Por quase 10
anos,  Neto  trabalhou  no  Transporte  Imediato  Matão,  uma  empresa  da
Prefeitura.  Foi  coordenador  financeiro,  coordenador  comercial  e  gerente
comercial.  Lá,  aprendeu  na  prática  a  importância  de  uma  cidade  mais
democrática e segura para carros, motos, bicicletas e transporte público. Em
paralelo, foi  presidente da Associação Comercial  e Empresarial  de Matão e
vice-presidente  da  FACESP  (Federação  das  Associações  Comerciais  do
estado de São Paulo).

Já  em  2011,  passou  a  trabalhar  junto  ao  Governo  do  Estado,
levando sua experiência para melhorar a vida de ainda mais pessoas. Com
vasta experiência no meio social, sempre com o olhar nas principais demandas
da população, atuou como Assessor Especial  Parlamentar na Secretaria de
Desenvolvimento  Social  e  também  foi  Coordenador  de  Ensino  Técnico,
Tecnológico  e  Profissionalizante  na  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico,  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  Além  disso,  foi  Diretor  de
Atendimento Habitacional da CDHU. 

Essa experiência foi fundamental para que Neto tivesse um contato
direto com o serviço público estadual, vendo tudo que precisava mudar para
melhor.

No início de 2019,  Neto assumiu a Superintendência de Projetos
Especiais da Prodesp e sua luta pela transformação digital do Poupatempo fez
história! Comandou a ampliação dos serviços digitais, pelo portal e aplicativo,
lançando mais de 60 serviços pela internet. Além disso, liderou o projeto SP
Sem Papel, que busca transformar São Paulo em um Governo 100% digital. 

Sua busca por mais qualidade, agilidade e segurança o levou para
mais um desafio na carreira: o Detran SP. 

Em julho de 2020, Neto assumiu a presidência do Detran, com o
objetivo de levar toda a experiência que teve no Poupatempo. De lá pra cá,
digitalizou serviços, agilizou processos e diminuiu muito a burocracia. Neto tem
buscado atuar ativamente com o público que usa o ecossistema do trânsito
como  ambiente  de  trabalho,  por  entender  que  existem  necessidades
específicas para cada um deles e que merecem a devida atenção. Um bom
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exemplo  é  a  proximidade  com  o  público  motofretista,  um  segmento  que
ganhou  grande  visibilidade,  se  empoderou  e  se  organizou  como  classe
trabalhadora  no  período  da  pandemia,  porém  ainda  sofre  com  muito
preconceito, más condições de trabalhos entre outros contratempos inerentes
ao exercício da atividade. Esse propósito de tornar os serviços públicos mais
próximos e assertivos também se estende a todo o ambiente de negócio do
Detran.SP. 

Em  sua  gestão  Neto  Mascellani  tem  dado  protagonismo  para
setores como o de CFCs e autoescolas, médicos do tráfego, psicólogos do
trânsito, entre outros, que tem, junto ao Detran.SP, uma importância crucial na
formação e educação dos condutores.

Diante  de  toda  história,  faz-se  justíssima esta  honraria  Título  de
Cidadão  Jaboticabalense  e  solicito  o  apoio  dos  Edis  na  tramitação  desta
propositura até a aprovação final. 

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES
Vereador - PSDB 
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