
Camara Municipal de Ilha Comprida 
- Estancia Balnearia - 

Oflcio Especial- GPCMIC 

Assunto: encaminha divers as reinvindicacoes 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-rne do presente para encaminhar algumas 

reinvlndicacoes colhidas em reunifies com diversos segmentos econornicos do Municipio de Ilha 

Comprida. 

Na condicao de Presidente da Camara Municipal, reitero que tais pedidos contam 

com a anuencia dos demais parlamentares dessa Casa de Leis e tern por objetivo dar nossa 

contribuicao para a melhora da quaJidade de vida de toda nossa populacao. 

Segue anexos os seguintes documentos: 

1. PAVTA DE REINVINDICA<:OES DO MOVIMENTO PRO COMERCIO E SERVIr;OS; 

2. PAVTA DE REINVINDICA<:OES DOS REPRESENTANTES DO SETOR 

IMOBILIARIO E DA CONSTRV<:Ao CIVIL; 

3. SVGESTAO DE MINVTA DE PLANO DE RETOMADA PROPOSTO PELO 

MOVIMENTO PRO COMERCIO E SERVI<;:OS. 

Sendo 0 que tinha, reitero nossos sinceros votos de elevada estima e apreco enos 

colocamos a disposicao. 
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Ao Exmo. Sr. 

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 

Prefeito Municipal de Ilha Comprida 

Av. Beira Mar n" 11.476 =Balneario Icarai -llha Comprida, SP, CEP:11.925 - 000 

Fone (13)38422000 - E-mail:camara@ilhacomprida.sp.leg.br 



Camara Municipal de Ilha Comprida 
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Oficio Especial Ilha Comprida, 15 de Maio de 2020 

Assunto: Reivindicacoes 

Exmo. Sr. Prefeito, 

Em reuniao realizada neste ultimo dia 12 de maio, na sede da Camara 

Municipal de Ilha Comprida, com a presenca de todos os Vereadores, realizou-se 

uma reuniao com alguns representantes do movimento intitulado "Pro Comercio", 

composto por alguns municipes. 

Na reuniao, os senhores Alexandre Magno Tercioti, Leonardo Sadaki 

Omori, F emado Dantas F erraz e a senhora Elaine Revitti, apresentaram uma pauta 

elaborada em conjunto com outros comerciantes e representantes de diversos 

segmentos da sociedade civil. Apos reuniao e ponderacao dos senhores 

Vereadores, em comum acordo, ficou definido alguns pontos para serem 

encaminhados ao Poder Executivo para avaliacao e posterior resposta, a qual esta 

Casa se comprometeu a encaminhar aos representantes do movimento. 

Eis os pontos debatidos e as respectivas justificativas: 

1. Aumento do prazo de permanencia dos proprietaries de imoveis em Ilha 

Comprida para 48 (quarenta e oito) horas; 

Justificativa: Com a existencia de urn novo rodizio no municipio de Sao Paulo, 

que estabelece a proibicao do transito de veiculos, em dias altemados conforme 0 

final de sua placa, fica inviavel que qualquer proprietario possa vir em urn dia 

voltar no outro, caso tenha como destino a capital paulista, ou mesmo se necessite 

passar por ela. 
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2. Permissao para que as duas pessoas adultas autorizadas a acessar 0 Municipio 

possam estar acompanhadas de seus filhos, quando esses menores de idade; 

Justificativa: Alguns proprietaries de imoveis, podem ter filhos menores de idade, 

que nao podem ficar desamparados caso os adultos responsaveis tenham que se 

deslocar ao Municipio. 

3. Alteracao do criterio de entrada dos municipes de Iguape, a serem autorizados a 

adentrar no municipio de Ilha Comprida, passando a prevalecer 0 titulo de eleitor 

no lugar da placa dos veiculos; 

Justificativa: Com 0 criterio sendo a placa, ha possibilidade de fraudes, sendo 0 

titulo eleitoral, urn mecanismo mais seguro na medida em que 0 municipio de 

Iguape nao tern urn grande mimero de eleitores com residencia em outras cidades. 

4. Permissao para os municipes que tenham que se deslocar para outras cidades a 

trabalho, possam retomar sem a necessidade de assinar 0 termo de isolamento / 

quarentena; 

Justificativa: Necessidade de comerciantes e profissionais liberais se deslocarem a 

outros municipios a trabalho retomando no mesmo dia, sem terem que interromper 

suas atividades laborais. 

flL 
5. Abertura da pr~ia para os m~nicipes de Ilha Comprida com recomenda<;aO(_ V 
expressa para se evitar aglomeracoes; 1) 
Justificativa: Total ausencia de perigo concreto na utilizacao das praias sem a 

presenca macica de turistas, facilitando a pratica de exercicios individuais a ceu 

aberto prevenindo e atenuando os problemas de saude decorrentes do isolamento. 
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6. Divulgacao ate 0 proximo dia 28 de maio do presente, de urn cronograma de 

reabertura gradual da cidade com atencao especial para 0 fomento a volta das 

atividades de turismo; 

Justificativa: Trata - se de urn planejamento mediante numeros apresentados e 

parecer tecnico da Vigilancia Sanitaria Municipal, diante da necessidade premente 

de informacoes oficiais a serem disponibilizadas para os diversos setores da 

sociedade, visando propiciar condicoes minimas de planejamento da retomada das 

atividades economicas do comercio local. 

7. Permissao de acesso ao Municipio de eventuais compradores de imoveis, pelo 

periodo de ate 3 (tres) horas, desde que referida negociacao esteja sendo feita com 

corretor de imoveis do municipio, sendo que este devera apresentar previamente 

requerimento proprio junto a prefeitura; 

Justificativa: Trata-se de ponto que visa reduzir os impactos na economia local, 

visando garantir a manutencao do potencial imobiliario ja existente no Municipio 

8. Apes dia 31/05, inicio da elaboracao de urn Plano de Recuperacao Economica, 

com medidas que auxiliem no comercio e services locais; 

f 
\ 

Justificativa: Grande parte do comercio se encontra em fragilidade economica, 

proporcionando demissoes e empobrecimento da populacao do Municipio, em J( 
razao disso, se faz necessario a discussao e criacao de medidas de fomento ai, ~ 

comercio e services no Municipio. 
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Cordialmente, 

Daniel da Silveira Ramos 

r 

ira Ceroni 
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gerio Tonon 
ereador 

Vereador 

estre 

Vereador 
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CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA 
- ESTANCIA BALNEARIA - 

LISTA DE PRESEN<;A REUNIAO 12/05/2020 

NOME ENTIDADE ASSINATURA E-MAILITELEFONE 

Av. Beira Mar n" 11.476 - Balneario Icarai - Ilha CompridaiSP 
Fone: 013 - 3842-2000 CEP 11925-000 
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PAUTA DE REIVINDICA~AO 

(Reuniao com empresarios do setor imobiliario] 

Em reuniao realizada nesta sexta-feira (15), reunidos com os representantes do 

setor imobiliario de Ilha Comprida, conforme lista anexa, os vereadores de Ilha Comprida apos 

ponderar algumas reivindicacoes, chegou ao consenso de encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal, as 

seguintes sugestoes para se analise sua viabilidade com a maxima urgencia possivel: 

1. Que se permita e entrada de potenciais investidores no municipio de Ilha 

Comprida, no horario compreendido entre as 9 e 17 horas, sendo vedada a entrada do veiculo, com 

limite maximo de 02 (duas pessoas) que deverao ser acompanhadas por corretor de imoveis 

cadastrado em Ilha Comprida. 0 requerimento eletronico devera ser feito pelo proprio corretor de 

irnoveis, sendo que este ficara responsavel por bus car 0 potencial investidor nos limites da barreira 

sanitaria de Ilha Comprida; 

2. Que se permita a entrada de proprietaries de imoveis em Ilha Comprida que 

tenham alvara de construcao aprovado pela prefeitura e obra em andamento, no horario 

compreendido entre as 9 e 17 horas, com limite maximo de 02 (duas pessoas). 0 requerimento 

eletronico devera ser feito pelo profissional responsavel pelo projeto tecnico aprovado pel a 

Municipalidade; 

3. Que seja estudada a possibilidade de aplicacao de desconto nas taxas de 

expedientes e de contribuicao de imposto sobre services aos profissionais desse setor; 

Sendo 0 que tinha, reiteramos que nosso intuito e de colaborar com 0 municipio 

no sentido de garantir 0 melhor para toda a nossa populacao, 

Ilha Comprida, 15 de maio de 2020, 

Em concordancia com todos os presentes na reuniiio. 

Av. Beira Mar n° 11.476 - Balneario Jcarai - Ilha Comprida, SP, CEP:11.925 - 000 

Fone (J 3)38422000 - E-mail:camara@ilhacomprida.sp.legbr 
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LISTA DE PRESEN(:A 

REUNIAO COM OS CORRETORES DE IMOVEIS DE ILHA COMPRIDA - REALIZADA EM 15/05/2020 

A v. Beira Mar n° 11.476 - Balneario Icarai - Ilha Comprid SP 
Fone: 013 - 3842-2000 CEP 11925-000 
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ENTIDADE 

.be 

A v. Beira Mar n° 11.476 - Balneario Icarai - Ilha CompridalSP 
Fone: 013 - 3842-2000 CEP 11925-000 



Plano de Retomada do Turismo na IIha Comprida 

Movimento Pro- Comerclo e Services da Jlha Comprida 

Conslderando a existencia de pandemia decorrente do (COV10-19L nos termos declarados pela 
Organlzacao Mundial da Saude: 

Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constltuicao Federal, a saude e direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante politicas socials e economlcas que visem a reducao do 
risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e lgualltario as a~oes e services para 
sua promocao, protecao e recuperacao: 

Conslderando que, em conformidade com 0 artigo 170 da Constitulcao Federal, a ordem 
economlca tem por fim assegurar a todos uma existencia digna, conforme os ditames da [ustlca 
social, observados, entre outros, as prindpios da defesa do consumidor, a fun~ao social da 
propriedade e a protecso do meio ambiente; 

Conslderando a reunlao dia 12/05 as 13hs, junto a Camara de Vereadores de Jlha Comprida, e 
seguidos das orlentacces discutidas da pauta, e da responsabilidade da abertura gradual e 
flexibllizacao da barreira sanitaria para turistas [Negoclos, Pedagoglco, lazer, Saude, comercial) 
e assim a manutencao da economia durante a Pandemia COVID-19 e operacao quanto que 
razoavel dos meios de hospedagem, restaurantes e comercio evitando as aglomeracoes e 
aceitando regras sanltarias impostas. 

o Movimento e manifesto tem como base muitas cidades turlstlcas do Brasil inteiro, que 
apresentaram Pianos de Abertura gradual e sustentavel de suas cidades, observados que 
nenhum estabelecimento, empresario e colaborador direto ou indireto quer promover ou 
disseminar a doenca, mas subsistir em meio a Pandemia. 

Considerando que a vacina da COVID-19 pode levar entre 6 meses a 2 anos, para ficar pronta e 
ser distribufda, nao sobreviveremos a tempo de aguardar tal solucao; 

o Plano de A~oes de retomada do turismo, foi elaborada pelo cornite do movimento, compostos 
por empresartos do ramo de Hotels, Pousadas, restaurantes e comerciantes. Que representam 
e contribuem em mais de 3500 empregos diretos e indiretos da Populacao local e das cidades 
vizinhas. Portanto Segue: 

1. FJexlblllza~ao da 8arreira sanit'rla para entrada turJstas, no entanto respeitando e 
limitado a nao aceitar Grupos de qualquer finalidade, promover eventos sem que seja 
online, palestras que constituam qualquer agiorneracao, aceitar Onibus de grupos, 
excursoes , vans e lotacoes, tanto para meios de hospedagem quanto para restaurantes, 
sendo assim Elencamos alguns motivos para flexiblllzacao: 

a. 0 "turisrno" nao se classifica somente em lazer, existem outras formas de 
Turismo como: Turismo de negoclos, pedagogico, comercial, saude, religioso, 
familiar, tecnol6gico entre outros; 

b. Retomada e Fomento da cadeia produtiva Hoteleira e seus diretos e indiretos 
parceiros da propria comunidade a condlcao minima de funcionamento 
operacional; 

I 
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c. Preservacao de empregos e postos de trabalho; 0 Mao de Obra (diretos e 
indiretos) compreende mais que metade da economia da cidade e finalidade 
principal do giro econ6mico da cidade de IIha Comprida, portanto subsequente 
sobrevivencla do comercio e services. 

2. Respeitado todas as normas santtarias dispostas em lei, segue Regras elaboradas com 
responsabilidade no objetivo de nao disseminar a COVID-19, e recebermos os turistas a 
limitar, mas nao proibir: 

a. A regra de nao exceder a 50% de ocupacao para Hotels, pousadas, 
Apartamentos e de Restaurantes; 

b. Prover a tntercalacso, se possivel dentre os mesmos de um apartamento e 
outro; 

c. Restaurantes devem obedecer a dlstancla mInima de 2 metros de cada mesa, 
d. Limitar 0 numero de maximo em cada apartamento em duas pessoas, caso nao 

seja famflias ou propostto justlficavel: 
e. Prover Alcool Gel e todas areas comuns dos estabelecimentos, e dentro dos 

apartamentos; 
f. Mascara devem ser ofertadas aos hospedes e clientes, caso nao possuam; 
g. Estabelecer regras de afastamento em momentos de check-in e check-out, cafe 

da rnanha, refelcoes, e pagamento de contas; 
h. Esterelizar os locals publicos sempre ap6s a utilizacao: 
i. Esterelizar objetos e utensilios comuns a todos, exemplo maquinetas de cartao, 

tal he res, entre outros; 
j. Manter os ambientes comuns abertos e ventilados a todo momento; 
k. Aplicar murais de avisos sanltartos especiais da COVID 19 em todos os locais 

comuns de estabelecimento; 
L Informar as regras dos decretos municipais vigentes na cidade; 

3. Impostos e tributos 
a. lsencao de impostos de IPTU, proportional aos meses de Pandemia COVID-19 e 

Carencia posterior a restrlcao de acesso, de 01 semestre (06 meses) ate a 

retomada do setor; t 
b. Isen~ao de cobranca de ISS, Durante a pandemia COVID-19 caso e Carencia 

posterior a restrlcao de acesso, de 01 semestre (06 meses) ate a retomada do 
setor; 

c. Isen~ao da cobranca da llcenca de funcionamento no ana decorrente da Covid- 

19. I 4. Credito De Fomento Municipal 
a. Destino de 20% da verba, destinada a COVID-19 ser direcionado ao fundo de . , 

promocao da cidade; - 
b. Destino de 30% da verba COVID-19 para Auxilio de pagamento da Folha de ~ ~ _ 

c. ~~:;:~~ ~:s ;:~:I;aC~~;~:~:~~~i~:a~:;e~: :~:~:t~~ do turlsmo, com lives, I ~~: , 
producao de videos, cartazes informativos, flyers, letreiros, funcionarios extras 
para barreiras entre outros Sobre a COVID-19 para orlentacao da populacao e 
turistas. 



.. 
5. Transporte 

a. Normatizacao rodovlario municipal e Inter- municipal para 0 transporte dos 
funclonarios e prestadores de services da regiao, e receber os hospedes que 
venham destas linhas; 

b. Prover treinamento ao mesmo, do setor de transporte; 

A Covid19, 0 Corona Virus e uma experiencia pandernlca hist6rica e sem precedentes 
um desafio para nossa sociedade organlzada, e esperamos contornar tudo da melhor 
forma possfvel, 0 Movimento e seu comlte a disposi~ao a colaborar e discutir itens 
acima para fins de interesse com cunho somente economico, sem vinculo partidarlo, 
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