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Projeto de Lei nº 0010/2016
Dá denominação na sede da
Câmara Municipal de Bálsamo.
A Sra.
Elizandra
Catia
Lorijola
Melato,
Prefeita do
município de Bálsamo, Comarca
de Mirassol, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º - A sede da Câmara Municipal de Bálsamo passará a denominar-se
"Câmara Municipal de Bálsamo Prefeito Jesus Soler Rodrigues"
Art. 2º - O legislativo deverá confeccionar o letreiro, com o nome do
homenageado, e aficciona-lo sob o letreiro existente na faxada da sede.
Art. 3º - As despesas oriundas deste projeto correrão por conta de dotações do
orçamento vindouro.
Art. 4º -Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, tornando
seus efeitos legais.
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 26 de Outubro de 2016.
Vereadores:
Ilso A. Monteiro Vasques
João Carlos Marangoni
José Carlos Rossan
Maurício Antonio Saraiva
Paulo Roberto Silingardi
Roberto Carlos P. Perez
Rosimar P. Arone Garcia
Zilda Baesso Martins

JUSTIFICATIVA

Apresentamos este projeto de lei com o objetivo de denominar um
prédio público da nossa cidade, que foi construído com muito empenho e dedicação
durante três anos, e aproveitamos para fazer uma justa homenagem a um ilustre cidadão
balsamense, que além de completar 50 anos de vida pública em janeiro de 2017, foi o
principal condutor desta obra.
O nosso homenageado, o senhor Jesus Soler Rodrigues, nasceu em
Bálsamo em 09 de março de 1937, quando nosso município tinha apenas 17 anos de
fundação. Este filho de João Soler Flores e Manuela Rodrigues Cano, iniciou seus estudos
no Grupo Escolar de Bálsamo, onde hoje se encontra o paço municipal; fez o ginásio na
cidade de Mirassol e depois cursou contabilidade, na mesma cidade, na Escola São Paulo,
formando-se técnico em contabilidade - na ocasião, recebeu a medalha de ouro "Estrela do
Mérito" por ter sido o primeiro colocado da turma.
Ressu, como é conhecido, trabalhava na Casa e Posto Soler, de
propriedade de seu pai, quando foi convidado pelo então prefeito Aristides Antonio Arantes
para assumir o cargo de contador e secretário da prefeitura de Bálsamo, em março de
1961. Casou-se em dezembro do mesmo ano com Benvenida Lopes Soler Rodrigues. Em
1965 foi professor de educação física no Ginásio Estadual de Bálsamo. Em 1980 foi pai de
João Pedro Lopes Soler e em 2006 tornou-se avô de João Vicente Claro Soler, filho de
João Pedro e de Adriana Claro da Silva.
Em 1966 é eleito, pela primeira vez, prefeito de Bálsamo, e toma posse
em janeiro de 1967, para um período de quatro anos. Durante este mandato destacamse os seguintes feitos:
cidade;
para esse serviço;

- rede coletora de esgoto e rede de abastecimento de água em toda
- melhoramento para o serviço telefônico, construindo prédio próprio

- pavimentação; 30 mil metros quadrados nas principais ruas da cidade;
- construção do Estádio Municipal;
- via de acesso da Rodovia Estadual até o perímetro urbano, inclusive o
trevo da entrada da cidade;
- construção e instalação do colégio de Bálsamo;
- praça Dr. Alcides Ferreira;
- início da remodelação da praça Dr. Alcides Ferreira, obedecendo
moderno traçado e técnica urbanística;
- construção da ponte sobre o Córrego da Glória;
- reconstrução da capela São Benedito;
- aquisição de veículos e máquinas da frota municipal;
- neste seu primeiro mandato foi realizada a primeira festa do peão de
boiadeiro de Bálsamo.
Em 1972 foi eleito prefeito do município pela segunda vez. Tomou posse
no dia primeiro de janeiro de 1973, cumprindo este mantado até 31 de dezembro de 1976.
Neste período, Ressu recebeu diploma como um dos prefeitos mais atuantes do Estado de
São Paulo, destacam-se as seguintes realizações deste mandato:
- construção das pontes da Envernada e do Córrego do Bálsamo;
- término e inauguração do prédio do Centro de Saúde;
- aquisição de motoniveladora e demais veículos;

Ouro);

esgoto;

- ampliação do prédio da creche CIMO (Centro Infantil Meninos de
- pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade;
- urbanização da Vila São Geraldo;
- ampliação da rede de distribuição de água e da rede coletora de

- calçamento, construção do muro e do portal do Cemitério Municipal;
- abertura da rua Julio Soares entre a av. Brasil e o Pátio da Estação;
- doação de terrenos nas ruas Julio Soares, Rio Grande do Sul,
Lourença Diogo Ayala, Alberto Andaló e Paraná.
Em 1988 foi eleito para o terceiro mandato de prefeito de Bálsamo.
Tomou posse em primeiro de janeiro de 1989 e cumpriu o mandato até 31 de dezembro de
1992. Recebeu, neste mandato, quatro diplomas como "melhores do ano", dois como
"honra ao mérito", três como "reconhecimento e gratidão" e "como prefeito municipal no
período da Assembléia Constituinte". Dentre os feitos destacam-se:
- pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade, inclusive na Vila
São Geraldo que recebeu este benefício gratuitamente;
- acesso com canteiro ajardinado na Rodoviária da cidade;
- construção da ponte de concreto do Córrego do Bálsamo na estrada
que liga a vicinal asfaltada ao bairro da Envernada;
- ampliação do prédio da Escola Modesto José Moreira, com sala
especial, refeitório e salas de aula;
- reforma no prédio da Escola Joaquim Silvio Nogueira;
- construção do prédio da escola-creche Rosa Vezzi Carmona Pelissoni;
- construção da rede coletora de esgoto domiciliar no Jardim Cristina II,
com emissário que atravessou a estrada de ferro ligando o mesmo a rua Fernando
Sanches;
- ligações de água e esgoto em todos os lotes do Jardim Cristina II;
- calçamento do páteo do Ginásio de Esportes Benedito José dos Reis;
- ampliação da frota de veículos para a prefeitura, inclusive ambulância
para o Centro de Saúde;
- grande ampliação do Centro de Saúde, com sala de fisioterapia com
todos equipamentos, farmácia, sala de curativos e sala de emergência.
Foi eleito vereador em 2004, para o mandato de 2005 a 2008.
Reelegeu-se em 2008, para o mandato de 2009 a 2012. Reelegeu-se novamente como
vereador em 2012, para o mandato de 2013 a 2016.
Jesus Soler Rodrigues foi duas vezes presidente da Câmara - em
2010 e 2013, e foi justamente em 2013 que ele deu início a construção da sede do
legislativo balsamense, que agora recebe seu nome como forma justa de homenagea-lo.

