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Carta aberta aos Candidatos a Prefeito de Ilhabela 

 
  
 
Senhor(a)  Candidato(a), 
 
As eleições municipais deste ano proporcionam às instituições e à sociedade uma 
grande oportunidade para que seja selado um pacto de governabilidade com 
aqueles que se dispõem a enfrentar o resultado das urnas com o objetivo de 
administrar Ilhabela pelos próximos quatro anos. 
 
Dessa forma, a Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, entidade com 35 
anos completados e que representa o empresariado local, apresenta ao senhor(a) 
uma pauta de prioridades com o objetivo de garantir o incremento do turismo e, 
consequentemente, a geração de renda e empregos aos moradores locais. 
 
Nós, da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, defendemos nessa 
Carta:  
 Manutenção e incremento dos eventos do Calendário Oficial do Município, 

visando o incentivo ao comércio e a geração de empregos; 
 Investimento em Turismo de Qualidade e Sustentabilidade; 
 Fiscalização e cobrança de melhorias na travessia por balsas e abertura da 

discussão sobre eventual municipalização ou privatização do serviço; 
 Garantia de qualificação da mão de obra com cursos que visem à 

profissionalização constante da mão de obra local; 
 Fiscalização constante ao comércio informal e clandestino, principalmente 

na alta temporada, garantindo os direitos dos que pagam seus impostos e 
geram empregos ao longo do ano; 

 Permanente canal de diálogo para que a entidade possa apresentar 
sugestões e reivindicações do empresariado local, bem como para realizar 
parcerias; 

Certos da boa acolhida desta Carta, despedimo-nos cordialmente, acreditando que, 
com este pacto, Ilhabela terá condições de avançar ainda mais na busca da 
excelência nas atividades ligadas ao Turismo e emprego, garantindo o 
desenvolvimento econômico e social do Município. 
 

Ilhabela, 28 de setembro de 2016. 
 
 

 
Wilson Santos 

Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela 
 


