
idney Jorge Rosa, brasileiro, casado, industrial, nascido aos 23/03/1956 em Santa Teresa – 

ES. Filho de Miguel Rosa e de Aciolina Loss Rosa, casado com Sra. Maria Terezinha Repossi 

Rosa. Formado em Administração de Empresas, ex-seminarista, serviu no Exército Brasileiro 

em 1975. 

Chegou em Paragominas em 07/11/1980 e em 1981 instalou a empresa Rosa Madeireira. Em 1986 

fundou com outros empresários, o SINDISERPA - Sindicato das Indústrias Madeireiras. Foi 

eleito prefeito em 1996 e reeleito em 2000. No primeiro mandato teve por vice, o Sr. João Bosco 

Gabriel, e no segundo, o advogado Adnan Demachki. Se elegeu Deputado Estadual para o período 

de 2011 a 2018. Porém, em 2011 se afastou do cargo legislativo para assumir a pasta de Secretário 

Especial de Produção no governo do Simão Jatene, em cuja função permaneceu até 2013. 

Iniciou a agricultura de grãos em 1997 com a primeira safra de soja do Pará, atraindo a implantação 

da Vale pra exploração da bauxita.

Dotado de um espírito empreendedor e visionário, enquanto gestor municipal, liderou grandes 

transformações estruturantes em Paragominas.  

Principais feitos: 

Asfaltamento de vias públicas, ampliação da água potável e da rede elétrica, aeroporto, terminal 

rodoviário, aterro sanitário, hidrovia do rio capim, nova gestão administrativa. Investimentos 

na Educação básica e cursos superiores, saúde municipalizada, implantação de trânsito 

modelo, fortalecimento dos Programas de Assistência Social e principalmente na verticalização da 

economia, fortalecendo a agricultura com o incentivo aos produtores de grãos e à 

agricultura familiar. Implantação do Polo Moveleiro, reforma agrária com assentamentos e teve 

um papel importante no empoderamento da sociedade local e regional. Como Deputado Estadual, 

trouxe a titulação de terras, hospital regional, asfaltamento de estradas, enfim projetou Paragominas 

como cidade Polo. 
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Prefeito 
1º PERÍODO: JANEIRO/1997 a DEZEMBRO/2000 
Vice-Prefeito: JOÃO BOSCO GABRIEL 
2º PERÍODO: JANEIRO/2001 a DEZEMBRO/2004 
Vice-Prefeito: ADNAN DEMACHKI 


