
JOSÉ 
CONSTÂNCIO

      Foram 20 anos de vida pública em Sapé, como vereador,
antes mesmo de Riachão do Poço se tornar cidade, José
Constâncio Sobrinho, já tinha um olhar por aquele lugar. Foi
dele todos os esforços como vereador de Sapé a
pavimentação da principal avenida do então distrito de
Riachão do Poço, passando por eletrificação de ruas e a
instalação da primeira escola do lugar, a Escola de Jacarequara. 
     Em 1994, Riachão do Poço passou a ser cidade, mesmo
assim o povo de lá não lhe deu a oportunidade de governa-la,
pelo menos naquele momento. Constâncio lutou até que em
2012 lhe deu o aval para administrar seu destino. 
     A gestão de José Constâncio não foi ruim, mas a forma de se
comportar politicamente não se adequa a realidade de uma
pequena cidade do interior nordestino.
     Em uma realidade política como a de Riachão do Poço e de
outras centenas de cidades do mesmo porte e até um pouco
maior, o prefeito é considerado alguém que tem o poder de
resolver os mais elementares problemas da sociedade, que
vão desde o esgoto exposto na rua, como o pagamento de luz
e  água do povo e ainda dar cesta básica quase  toda semana.
 

De vereador em 
Sapé 

à Prefeito em 
Riachão do Poço:  

Uma história 
polít ica 

atropelada por 
excesso de

 autossuficiência

P E R S O N A L I D A D E

 
    Constâncio preferiu focar em obras e ações de governo, a
política social caminhou ao inverso do que se aplicava por sua
antecessora.
   Rodeado por auxiliares pretensiosos, com raríssimas
exceções, José Constâncio se sentiu autossuficiente
eleitoralmente, avançou na aliança com seu adversário
histórico, o ex-prefeito Jeová, o povo não assimilou bem os
passos dados pelo então prefeito e o resultado não poderia ser
outro.
    A derrota de José Constâncio nas eleições 2016 pôs fim a
uma trajetória política de cerca 40 anos entre Sapé e Riachão
do Poço.
    O líder político de Riachão do Poço, bem que poderia se
arriscar mais uma vez a arrebatar o poder das mãos de sua
adversária, tem prestígio, respeito político, mas parece que a
decepção eleitoral lhe afastou da vida pública.
     Constâncio não afirma para ninguém, até porque, desde que
deixou a prefeitura em 2016 se reservou a vida privada, nunca
quis contato com a imprensa, mas pelo que parece o velho Zé
pendurou as chuteiras.


