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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº008/2018 

 

 

“Dispõe sobre concessão de título de Cidadão de 

Ilha Comprida ao senhor Paulo Rainho e dá 

outras providências”.  

 

 

É com grande satisfação que coloco para apreciação de Vossas Excelências, 

o Projeto de Decreto Legislativo n° XXX/2018, que concede o título de “Cidadão de Ilha 

Comprida” ao senhor Paulo Rainho. 

Aos 77 anos, o senhor Paulo Rainho é uma das personalidades de nosso 

município. Conheceu Ilha Comprida há 30 anos, vindo a convite do seu irmão Persio Rainho e 

apaixonou-se à primeira vista, vendo neste lugar, um local de rara beleza, como uma espécie 

de joia rara bruta a ser lapidada. 

Mudou-se definitivamente para a Ilha em 1992, juntamente com sua esposa 

Lia e seu filho Rodrigo de 02 anos de idade, o qual de pronto já entrou na campanha 

municipal, inclusive participando nas eleições para uma vaga na Câmara, como candidato a 

vereador.   

Com o sonho da Emancipação realizado, era necessário a “arregaçar as 

mangas e se jogar de cabeça” na ideia de transformar a Ilha num excelente pólo turístico. 

Prontificou-se para colaborar no que fosse preciso, para consolidar a Emancipação, 

trabalhando sempre sem olhar horários, fins de semana, feriados, e até a própria família em 

alguns momentos.  

Ao iniciarem as atividades da nova Prefeitura, viu-se a grande dificuldade 

em começar um trabalho sem ao menos um “tostão” no caixa e nem havendo equipamentos, 

sejam internos e externos. Quantos as mobílias administrativas, o município foi contemplado 

por doação destinada pela Sociedade Negra de Registro.  

Com a grande missão conquistada, sendo a Emancipação, começou a 

montagem da equipe na primeira Administração. Foi dada ao Paulo a incumbência da 
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formação e Direção dos primeiros setores de esporte e turismos no novo município.  O Paulo 

realizou naquela época vários eventos com a participação dos munícipes e turistas, 

agregando ainda o trabalho de desenvolvimento turístico na Ilha, algo extremamente 

inovador no Vale do Ribeira, como: Festivais estaduais de pesca, sendo sediados na Ilha; 

 1º festival de pesca embarcada; 

 1º festival pesca de arremesso (“pé do chão”); 

 Etapas do Campeonato Brasileiro de Natação, com mais de 200 

participantes, em categorias de 08 a 80 anos, recebendo naquele momento centenas de 

visitantes; 

 1º Torneio de Truco do Vale do Ribeira, incentivando a vinda de 

muitos participantes e milhares de visitantes; 

 Organizou e dirigiu também o desfile da Escola de Samba “Quero-

Quero” no ano de 1993; 

 Dirigiu e organizou a escolha do 1º Rei Momo, 1ª Rainha do Carnaval e 

a 1ª Rainha da Bateria, evento que reuniu aproximadamente 2000 (duas mil) pessoas nas 

dependências do Iate Clube Mares de Iguape.  

Além desses eventos, houveram outros no intuito de fomentar a 

participação da população local, como: futebol, vôlei, futebol de travinha, atividades de 

aeróbica na praia, entre outros. 

Querendo sempre trazer e incentivar uma consciência de tratamento 

adequado aos visitantes da Ilha, Paulo realizou um seminário durante dois dias no Iate Clube. 

Os palestrantes foram membros integrantes da Secretaria de Turismo do Estado de São 

Paulo, os quais ficaram hospedados na casa do realizador do evento. Este seminário nos seus 

dois dias, reuniu centenas de participantes, sendo: comerciantes, hoteleiros e donos de 

pousadas.  

Vale ressaltar que todos esses eventos o Paulo se prontificou ir em busca 

para a conquista de patrocinadores, e obteve sucesso, pois não ocasionou despesas de monta 

para a Prefeitura.  
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 Devido à necessidade da implantação do setor de Transporte Urbano, 

Coletivo e Escolar, o Paulo foi chamado pelo Prefeito à época Marcio Ragni, para que ele 

efetivasse a montagem do então Departamento.  

Realizou a integração da Ilha através de ônibus e a todos os horários, sendo 

que a empresa anterior, Transcontilha, não atendia 50% do que na sua Direção passou a 

funcionar. Colocou ônibus num itinerário do Balneário Ponta da Praia ao Boqueirão Sul,  

inclusive adentrando alguns Balneários, como exemplo o Ubatuba, que é próximo ao Mar 

Pequeno, pois sempre focou na necessidade dos moradores. 

Enquanto Diretor do Transporte foi o primeiro Diretor da Prefeitura que 

conquistou hora extra aos seus funcionários/motoristas, que tanto trabalhavam. 

Recebeu críticas de um vereador na época, que o Departamento de 

Transporte gastava muito diesel, porém o Paulo deixava muito claro que batalhava sempre 

pela filosofia de que aquele setor não era para ter lucros e sim servir a população.  

Nesse setor não havia feriados ou finais de semanas, em sua jornada de 

trabalho, a todo o momento estava de prontidão para realizar sua função, sem olhar horários 

e às vezes a própria família, tudo por um ideal positivo para este município.  

Em 1995, o Prefeito Márcio Ragni foi eleito pelo período de um ano como 

Presidente do chamado CODIVAR, que representava e ainda representa um Consórcio de 

Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira, sendo a união de todos os munícipios 

que pertencem a essa região.  

O Prefeito convidou o Paulo para assessorá-lo durante esse período, 

procurando fazer um trabalho de agregação dos municípios através de algumas realizações 

de eventos.  

Há um importante tópico a ser mencionado, pois neste período o Prefeito à 

época, administrou o Hospital Regional em Pariquera-Açú e o Paulo teve participação na 

iniciação do setor de Neurologia. Setor esse que não havia no Vale do Ribeira, sendo os 

pacientes com alta complexidade ou não, atendidos em Curitiba ou São Paulo.     

Diante de seu conhecimento e amizade com médicos em várias áreas de 

especialização, convidou-os a elaborar um projeto de montagem para funcionamento do 

setor, sendo assim o início. 
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Mesmo distante da atividade laboral na Prefeitura, o Paulo continua atento 

e participativo aos acontecimentos na Ilha, sendo eleições ou atividades culturais, sempre em 

defesa do município, levando o nome da Ilha positivamente em qualquer lugar que vá. 

Importante salientar que suas funções desempenhadas desde o início 

sempre foram e são com muita alegria, satisfação e amor por esta cidade. 

 

Pelos motivos acima expostos e com o intuito de homenagear este cidadão 

de grande importância, proponho conceder o título de “Cidadão Ilhacompridense” ao 

senhor Paulo Rainho. 

 
 

Sem mais, contamos com o apoio de todos os Nobres Vereadores para 

aprovação do presente. 

 

Plenário dos Emancipadores, 16 de outubro de 2017, 

 

JOSÉ ROBERTO VENÂNCIO DE SOUZA 

Vereador – PPS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº XXX/2018 

 

 

“Dispõe sobre concessão de título de Cidadão de 

Ilha Comprida ao senhor Paulo Rainho e dá 

outras providências”.  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida/SP, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão de Ilha Comprida ao senhor 

Paulo Rainho.  

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento do presente Decreto, 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente e suplementada se 

necessário. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Plenário dos Emancipadores, 24 de setembro de 2018. 

 

 

JOSÉ ROBERTO VENÂNCIO DE SOUZA 

Vereador – PPS 


