
 
 

 
 

 
oão Lucídio Lobato Paes, nasceu no Rio de Janeiro em 07/01/1955, filho de João Lobato Paes 

e de Aurélia Cardoso Lobato Paes. É casado com a Dra. Sônia Helena Rodrigues Paes. Médico 

Ginecologista e Obstetra, formado pela UFPA (Universidade Federal do Pará). 

Foi eleito prefeito de Paragominas em 15/11/2020 pelo PSD (Partido Social Democrático), para 

o período de Janeiro/2021 a Dezembro/2024, em uma eleição histórica, onde interrompeu uma linha 

sucessória de um grupo político que governou o Município por mais de duas décadas.  

Sua vice, a Sra. Vera Lúcia Flores da Vera Cruz, é formada em Pedagogia e ex-vereadora de 

Paragominas no período de 2016 a 2020. Irmã Vera, como é carinhosamente conhecida, é a segunda 

mulher a ocupar a cadeira de vice-prefeita no Município.  

Dr. Lucídio chegou em Paragominas no ano de 1981, a convite de um velho amigo que já residia na 

cidade. De 1981 a 1983, assumiu a direção do Hospital do Estado, atual Hospital Municipal, ocupou a 

pasta de Secretário Municipal de Saúde no governo do Dr. Adnan Demachki pelo período de 2005 a 

2013. Foi o presidente da 1ª Conferência Municipal de Saúde e teve participação importante na vinda 

do Hospital Regional para a cidade, onde foi Diretor Técnico desde a inauguração até 2020.  Em 2021, 

assumiu a gestão municipal ainda sob os efeitos e impactos negativos da pandemia do COVID-19. 

Contudo, em seus dois anos de mandato, tem implementado ações e feito obras relevantes no 

Município. 
 

Principais feitos: 

No comando do Município, Dr. Lucídio deu continuidade às obras de infraestrutura iniciadas pela 

gestão anterior, ampliando o sistema de abastecimento de água, construção de pontes em vias urbanas 

e zona rural, pavimentação das vias e da estrada vicinal de acesso à Colônia do Uraim - um anseio 

antigo dos moradores da comunidade. Cerca de 100 km de estradas vicinais também já receberam os 

serviços de manutenção. Outras ações importantes foram: a reforma de escolas municipais na zona 

urbana e rural; reforma do Hospital Municipal; apoio à Cooperativa da Coleta Seletiva; aquisição de 

máquinas e implementos agrícolas, fomentando a agricultura familiar; cadastramento das empresas no 

SIM (Serviço de Inspeção Municipal) para que elas possam vender mais e expandir seus negócios. Em 

2022, recebeu do SEBRAE o Prêmio Prefeito Empreendedor através do Projeto “Quero Oportunidade”. 
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