
Outorga  o  Título  de  Cidadão  Jaboticabalense  e
Dr.  André Luís  Bottino  de Vasconcellos,  e  dá
outras providências.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão jaboticabalense ao

Dr. André Luís Bottino de Vasconcellos..

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, 02 de dezembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES

Vereador - PSDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Dr. André Luís Bottino de Vasconcellos, nascido em 21 de novembro
de  1970,  na  cidade  de  São  Paulo,  capital,  filho  de  Antônio  Luiz  Pastana  de
Vasconcellos e Olga Silvia Bottino Pastana de Vasconcellos.

Formou-se  em  Direito  na  UNESP  –  Universidade  Estadual  de
Paulista, Campus de Franca no ano de 1994, e passou logo de primeira no exame da
OAB de 1995, recebendo a sua carteira profissional de número 135.271/SP.

Com o apoio do seu tio, o renomado advogado, Dr. José Roberto
Bottino,  começou  a  sua  honrada  carreira  jurídica  em  nossa  querida  cidade  em
meados de setembro de 1995.

Residindo  na  “Athenas  Paulista”  desde  1995,  Dr.  André  Bottino,
como é mais conhecido, tornou-se um dos maiores causídicos em nossa comarca,
participando ativamente das atividades jurídicas, políticas e sociais.

Destacamos que o Dr. André Bottino, fora Secretário de Governo no
mandato da prefeita, Professora Maria Carlota Niero Rocha, durante julho a dezembro
de 2004, e mesmo durante o pouco tempo ocupado neste cargo de enorme confiança,
visou  o  interesse  público  e  a  economia  nos  cofres  municipais,  sendo  sempre
lembrado por isso.

Com  o  reconhecimento,  popularidade  e  a  atuação  jurídica,  o  Dr.
André Bottino, passou a ser um porta voz dos outros advogados e advogadas do
município, e também pendeu para a política, assim, como o seu saudoso tio-avô, Dr.
Alberto Bottino, que foi um baluarte da advocacia, e insigne político, tendo exercido o
mandato de prefeito por duas gestões e também de deputado federal por Jaboticabal.

Ademais, Dr.  André  Bottino,  foi  presidente  do  diretório  do  PT  -
Partido dos Trabalhadores de Jaboticabal,  durante os anos de 2007 e 2008, e no
mesmo período concluiu a sua especialização em Direito Previdenciário pela ESA –
Escola Superior de Advocacia, assim, recebendo o título de especialista.

Com a sua efervescência, o Dr. André Bottino, viu que poderia fazer
mais pela advocacia, assim, se candidatou a presidência da lendária 6ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 2003, e infelizmente perdeu a eleição por
apenas um voto!

Não desistiu, e a sua chama em prol da advocacia Jaboticabalense
somente aumentou, e nas eleições de 2006, mais uma vez foi  candidato,  mas no
cargo de tesoureiro, infelizmente nova derrota, mas que em nada abalou o seu sonho.

Nas  eleições  de  2015,  para  o  triênio  2016-2018,  novamente  foi
candidato a presidente, e foi eleito democraticamente pelos seus pares, mostrando

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477  - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br



que nunca devemos desistir de um sonho, de fazer o melhor em prol do próximo e de
sua classe profissional!

Diante do que foi feito, no final de 2018, nova eleição,  Dr. André,
buscando o segundo mandato para o triênio 2019-2021, e como a eleição reflete a
vontade da maioria, conforme o nosso Estado Democrático de Direito, novamente foi
eleito,  em virtude de grandes lutas e melhorias feitas em sua gestão para com os
advogados (as) e também na sede da subseção, nas salas da OAB nas delegacias,
fóruns e penitenciárias da comarca.

Agora em 25 de novembro de 2021, pelo terceiro mandato, para o
triênio 2022-2024, em votação recorde, onde mais de 320 advogados (as) de nossa
comarca  estiveram  presentes  na  votação,  Dr.  André  Bottino,  novamente  é  eleito
presidente,  mostrando que a gestão que começou em 2016,  é  reconhecida pelos
advogados (as), e pela sociedade, pois a subseção também ampliou o atendimento
via convênio com a Defensoria Pública Estadual, para atender os mais necessitados,
mostrando que é possível o mais humilde ter amparo para pleitear ou se defender,
fazendo  jus ao  que  diz  a  nossa  Constituição  Federal,  onde  o  advogado  é
indispensável para promover a justiça!

Insta observar, que desde de julho de 2015, o  Dr. André Bottino, é
professor titular da FESL – Faculdade de Educação São Luís de Jaboticabal, no curso
de  Direito,  ministrando  especialmente  as  disciplinas  relacionadas  ao  Código  de
Processo Civil e a prática processual, em virtude do notório conhecimento jurídico da
prática  forense,  sendo  um  dos  professores  mais  queridos  e  homenageados  da
instituição.

Por fim, não podemos deixar de relembrar condão solidário do  Dr.
André Bottino, onde é membro atuante do Centro Espírita “Caridade e Fé”, também é
apoiador do “ABC Down”, e apreciador da arte e cultura local.

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, 02 de dezembro de 2021.

DANIEL RODRIGUES
Vereador - PSDB 
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