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Associação Comercial de Ilhabela promove reunião com futuro secretário de 
Turismo e entrega ofício com sugestões 

 

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela se reuniu na tarde desta terça-feira 

(06/12), em sua sede, com o futuro secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo, Ricardo Fazzini. Na pauta, diversos assuntos de interesse do empresariado 

local. 
O presidente da Associação Comercial, Wilson Santos, fez um breve relato da entidade e o 

trabalho desenvolvido ao longo dos anos e entregou um ofício ao futuro secretário. 

No documento, constam diversos pontos, como manutenção e incremento dos eventos do 

Calendário Oficial do Município, fiscalização e cobrança de melhorias na travessia por balsas e 

abertura da discussão sobre eventual municipalização ou privatização do serviço; qualificação da 

mão de obra; fiscalização constante ao comércio informal e clandestino e permanente canal de 

diálogo para que a entidade possa apresentar sugestões e reivindicações do empresariado local. 

Fazzini disse que pretende trabalhar na concepção dos eventos e que entende que o Festival do 

Camarão, realizado por meio de parceria entre a Prefeitura e a Associação, não deva ser uma 
Feira Gastronômica. “Além do Boteco do Camarão, o evento deve ocorrer em restaurantes ao 

longo do Município, com a participação de chefs renomados”. 
Em sua opinião, é fundamental o Observatório do Turismo, para que haja um banco de dados 

para acompanhamento dos eventos. Ele disse que pretende reestruturar o receptivo de navios e 

que a idéia é promover cursos de qualificação não só para os empregados, mas também para os 

empresários. 

O futuro secretário de Turismo afirmou que o prefeito eleito Márcio Tenório pretende fazer uma 

administração democrática e participativa. “A parceria com a sociedade civil é fundamental. 
Iremos trabalhar em conjunto com a Associação Comercial na busca de uma melhoria constante 

das atividades comerciais no Município”. 

Ele também respondeu questionamentos de diretores sobre diversos assuntos, como fiscalização, 
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mobilidade urbana e eventos em geral. 

O presidente da Associação Comercial, Wilson Santos, considerou o evento extremamente 

proveitoso e destacou que a entidade estará sempre ao lado do Poder Público na luta pelos 

interesses do empresariado, visando a geração de renda e emprego. Nos próximos dias, ele 

entregará ofício com as reivindicações ao prefeito eleito. 

 

 
 

 


