
 

 

dnan Demachki, nasceu em 08/02/1964 em Paragominas/PA, advogado, filho de Nagib 

Mohamad Demachki e Juana Gomed, casado com a Sra. Nágila Terra Demachki. Formado 

em Direito pela Universidade Federal do Pará, fundou a subsecção da Ordem dos Advogados 

do Brasil em Paragominas, ficando em sua presidência por uma década.  

Foi vice-prefeito de Sidney Rosa no período de 2001 a 2004 e eleito prefeito de Paragominas por dois 

mandatos (2005-2008 e 2009-2012). No primeiro mandato, teve por vice-prefeito o Sr. José Carlos 

Gabriel e no segundo mandato, o Sr. Paulo Pombo Tocantins. Em 2015, assumiu a pasta de Secretário 

Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia no governo de Simão Jatene. 

No exercício de seu mandato como prefeito, recebeu inúmeros reconhecimentos: Prefeito 

Empreendedor do Pará por três vezes pelo SEBRAE; Prêmio Nacional Gestor Eficiente da Merenda 

Escolar por 8 anos consecutivos; Prêmio Prefeito Amigo da Criança - Fundação Abrinq; Prêmio Chico 

Mendes de Meio Ambiente - 2011, em reconhecimento pelo projeto local “Paragominas Município 

Verde” que foi replicado para todo o Estado do Pará e muitos municípios brasileiros. Em razão da 

multiplicação do seu trabalho na área ambiental, a Revista Época em 2012, o incluiu entre as 100 

personalidades mais influentes do País. Para apresentar o projeto “Paragominas Município Verde” foi 

convidado a participar de eventos importantes: Fórum Mundial em Oxford - Inglaterra em Março/ 

2012; TEDX da Baía Ilha Grande no Rio de Janeiro e do Fórum Exame de Sustentabilidade em SP.   

 

Principais feitos: 

Implantação da SANEPAR – Agência de Saneamento de Paragominas, construção do Parque 

Ambiental, Lago Verde e Estádio Arena Verde. Sensível às questões ambientais, foi o criador do 

Projeto Município Verde. Na educação, construiu 33 escolas; criou o projeto “um futuro legal” com 

toda criança na escola; promoveu investimentos no transporte escolar; a valorização dos professores 

com recursos para formação superior e reajustes anuais acima da inflação. Criou o Programa “Ver para 

Ler”, em que disponibilizava óculos para todos os alunos desde o ensino infantil até a alfabetização de 

adultos. Ao final dos seus 8 anos de gestão, conseguiu zerar o número de analfabetos adultos. 
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Prefeito 
1º PERÍODO: JANEIRO/2005 a DEZEMBRO/2008 
Vice-Prefeito: JOSÉ CARLOS GABRIEL 
2º PERÍODO: JANEIRO/2009 a DEZEMBRO/2012 
Vice-Prefeito: PAULO POMBO TOCANTINS 
 


