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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017 

DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 
 
 

Concede Título de Cidadão 
Poçoverdense ao Pastor Nelson Martins 
dos Santos. 

 
 

 
 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, ESTADO DE 
SERGIPE, 
 
Faz saber que o plenário aprova e o senhor Presidente promulga o 
seguinte Decreto Legislativo, de autoria do senhor vereador Edson de 
Jesus Reis Santos/PSB. 
 
Artº 1º - Fica concedido ao senhor Nelson Martins dos Santos, o Título de 
Cidadão Poçoverdense. 
 
Artº 2º - A mesa em Sessão Solene tomará as devidas providências para 
outorga da honraria. 
 
Artº 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Artº 4º - Revogam-se às disposições em contrário. 
 
 
Câmara Municipal de Poço Verde, em 09 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Edson de Jesus Reis Santos/PSB. 
1º Secretário 
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BIOGRAFIA 
 

Nome: Nelson Martins dos Santos 
Nascido em 02 de abril 1956 
Natural de Riachão do Jacuípe BA, Brasil 
Casado 
Formação: Bacharel em teologia, Pr. Capelão, Tec. Em Eletrônica 
Residente: a Rua Josefa Ribeiro dos Santos, 48 Casa da Caixa – Poço Verde SE. 
Religião: Cristão Protestante 
Dependentes: Erenilce carvalho dos Santos, Tatiana Carvalho dos Santos, Mackay 
Carvalho dos santos 
Habilidade: Varias, Ex: Técnico eletrônico, Pedreiro, pintor, marceneiro, Etc. 
 
1.1 Devido às dificuldades financeiras quando criança e adolescente no interior de 

Riachão do Jacuípe não teve oportunidade de ter um bom estudo, só estudando 

ate o 2º ano primário naquela época. Começou trabalhando muito cedo com o 

ajudante de pedreiro e etc. 

1.2 Aos 16-17 anos devido às dificuldades, veio para Salvador para trabalhar através 

de um amigo.  Passando por muitas lutas ate chegar ao ponto de dormir nas ruas, 

no entanto diante da provação estava decidido ser um vencedor e não retroceder 

voltando para o interior porque lá não conseguiria vencer na vida.  

1.3 Vendeu cafezinho, jornal, foi office boy, mensageiro de hotel, recepcionista de hotel 

etc.  

1.4 Conheceu sua esposa com 19 anos época em que já trabalhava na hotelaria como 

recepcionista. 

1.5 Começou a estudar fez o supletivo 1º Grau, em 19 de novembro de 1984 concluiu 

o 2º Grau. 

1.6 Sua Filha com 13 anos conheceu o evangelho através da igreja Batista, levando 

assim para conhecer também. E de lá pra cá só Benção. 

1.7 Foi batizado na Igreja Batista, logo depois recebia o chamada para o ministério 

pastoral  

1.8 Em 1997 decidiu obedecer ao chamado de Deus e entrou para o (Seminário) a 

faculdade Teológica Batista do Nordeste, em 2002 foi graduado em Bacharel em 

Teologia. 

1.9 Em 2001 a 2003 ainda seminarista iniciou um Congregação Batista em Colina Azul 

salvador Ba. Quando saiu deixou formada a Igreja com seu próprio templo.  
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1.10 Em 4 de dezembro de 2003 foi examinado pelo conselho de pastores Batista 

para ver se estava apto para assumir o ministério pastoral, pela graça do Senhor 

foi aprovado. 

1.11 Em 2003 a 2005 assumiu a Primeira Igreja Batista em Acupi -  Santo Amaro da 

Purificação BA,   

1.12  Em 2005 assumiu a Primeira Igreja Batista em Antas BA, onde foi pastor pelo 

período de 8 anos e seis meses, nesse período fez parte do conselho da Saúde do 

município  por seis anos, foi secretario das igrejas batistas do Extremo Norte da 

Bahia no período de 2006 a 2013, fez parte do Conselho da Convenção Batista 

Baiana no mesmo período. 

1.13 Em 2013 recebeu o convite da PIBA, Primeira Igreja Batista de Aracaju para 

pastorear uma de suas  Congregações aqui em Poço Verde, ao assumir veio o 

Primeiro desafio  a emancipação da Igreja, realizamos o concilio após discursões a 

Congregação passou a ser igreja independente, auto sustentável hoje com seu 

CNPJ próprio. 

1.14   Percebendo a necessidade de ampliação do templo e construção de banheiros 

adequados, salas etc. lançaram o segundo desafio, construção do anexo com 

Banheiros, salas, cantina etc. conseguimos.  Como o país entrou em crise paramos 

a construção, estamos esperando em Deus para a reforma do templo. 

1.15 Em 2014 fez o Curso de Capelão Voluntario pela UNIPAS INTERNATIONAL em 

salvador, Sendo assim  graduado em capelão. Nasceu em seu coração  desejo de 

fundar a UNIPAS aqui no estado de Sergipe, falou com diretor mundial Pr. Cpl. 

Stenio Garcia,  foi eleito e consagrado diretor da UNIPAS no estado de Sergipe 

hoje com sede em Aracaju contando assim com 50 capelães formados e 

preparados para servir ao necessitado.  

1.16 Nasceu no seu coração o desejo de realizar o dia da cultura evangélica na 

cidade de Poço verde, conversando com o Diácono Edson Didiu, hoje vereador do 

município o mesmo já tinha um projeta aprovado pelo município só faltava ser 

colocado em pratica, e mesmo diante das dificuldades no ano passado realizamos 

para glória de Deus o 1º ano da Cultura Evangélica na cidade de Poço Verde. 

1.17 Hoje na  PRIMRIRA IGREJA BATISTA EM POÇO VERDE na presidência do Pr. 

Nelson Martins dos Santos, tem um trabalho de Aconselhamento Pastoral, 

aconselhamento Familiar, encontro de Casais, distribuição de sextas básicas, 

serviços diaconal, serviço de capelania hospitalar, prisional, estudantil, militar  etc. 

serviços esses que serão prestados ao município e não somente aos membros da 

igreja. 
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1.18 A PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM POÇO VERDE na sua gestão já cedeu 

seus espaços para a equipe de Transito realizar palestra de conscientização da 

segurança no transito, as faculdades para cultos de formatura, agora em novembro 

e dezembro estarão cedendo para duas turmas de formandos da nossa cidade.   

1.19 Temos projetos desafiadores como Pastor neste município, sonhos e coragem e 

o que não nos falta, no entanto, nos falta recursos mesmo assim não nos 

desanimamos porque temos um Deus que nos da coragem e nos impulsiona a 

seguir em frente.  

 

“ Se seu sonho estiver nas nuvem esta no lugar certo, só não pode esta na 

escuridão do sono, sonhe sempre acordado, crendo que o impossível se tornara 

possível” (Pr. Cpl. Nelson Martins.) 

 

 


