
 

 

 
aulo Pombo Tocantins, nasceu em Belém em 25/05/1965, filho de Amílcar Baptista Tocantins 

e de Cármen Sylvia Pombo Tocantins. Casado com a Sra. Maria Cecília Lopes Peres. 

Apesar de ter nascido na capital paraense, Paulinho, como é carinhosamente chamado pelos 

parentes e amigos, vive desde a infância em Paragominas, uma vez que seu pai Amílcar 

Tocantins - primeiro interventor do Município, já residia na cidade no ano do seu nascimento. 

Paulo Pombo foi vice-prefeito do Dr. Adnan Demachki e em 2012 foi indicado pelo mesmo para 

concorrer às eleições municipais e dar continuidade à gestão. Venceu as eleições na chapa composta 

com o Sr. João Bosco Gabriel para administrar o Município pelo período de 2013-2016. Foi reeleito em 

2017, desta vez, tendo como vice uma mulher, a advogada e ex-secretária de Educação, Dra. Mozimeire 

Pereira de Souza Costa, governando pelo período de 2017 a 2020. Durante o seu mandato, enfrentou 

grandes desafios: a crise econômica face à pandemia do Covid-19 e duas trágicas enchentes.  

 

Principais feitos: 

No comando do Município por 8 anos, Paulinho deu continuidade às obras importantes de saneamento, 

a exemplo da ampliação do sistema de abastecimento d’água na zona urbana e rural. Além disso, deixou 

assinado um convênio no valor de 30 milhões de reais para ampliação do Sistema de Abastecimento de 

Água. Em contrapartida com o governo estadual, pavimentou a PA-125 que liga o trevo da cidade à BR-

010 garantindo assim, uma nova via de acesso e saída da cidade. Uma das ações marcantes em sua 

administração foi a Reforma da Lei Previdenciária Municipal, num ato corajoso, haja vista que tal 

processo gerou manifestações e greves de algumas categorias de servidores, contrários à reforma 

previdenciária. Garantiu também, o fomento à agricultura familiar, pavimentação de vias urbanas, 

construção de creches e quadras esportivas. Na área da saúde, equipou e colocou a UPA em pleno 

funcionamento.  Por todo o seu trabalho no comando da administração municipal, foi premiado como 

“Gestor Eficiente da Merenda Escolar” pelo Programa Fome Zero, Prefeito Amigo da Criança – 

Fundação Abrinq e “Prefeito Empreendedor”, cujo título é concedido pelo SEBRAE.  
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