ATIBAIA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU
CNPJ: 07.747.778/000108 – INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTO
Rua Clóvis Soares, 850, sala 3, Alvinópolis  AtibaiaSP
DECLARADO UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 3.812 de 9 de DEZEMBRO de 2009

___________________________________________________________________

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
29 DE JUNHO DE 2016  9H  SEDE DO ARC&VB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO*
ATIBAIA E REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU
CNPJ 007.747.778/000108
São convocados os senhores associados dessa Associação para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
, às 9h00 do dia 
29 de junho de 2016
, na sede da entidade, sito à Rua Clóvis Soares, 850, Sala 3, Bairro
Alvinópolis na cidade de Atibaia/SP, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: 
01) 
Apreciação do Relatório de
Atividades de julho de 2015 a junho de 2016; 
02) 
Apreciação do parecer do conselho fiscal para o balanço do ano
fiscal de 2015; 
3) 
Reajuste na contribuição para prestadores de serviço; 4) Deliberação de nova categoria de
associados com arrecadação mínima diferenciada para pousadas; 5) Implantação do projeto turista+ nos meios
de hospedagem e serviços.
A Assembleia será instalada em primeira convocação, com a presença mínima de 51% (cinquenta e um por
cento) de quadro social, em dia com suas contribuições estatuárias e, se até a hora marcada não houver número
legal de associados, será instalada 30 (trinta) minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes.
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do ARC&VB
*PUBLICADO NO JORNAL “O ATIBAIENSE” EM 11 DE JUNHO DE 2016 CONFORME 
ANEXO I.
Participantes: Mônica Rubia Fontes (Finis Eventos / ARCVB), Daniela Bebber (ARCVB), Edison A. de Abreu
(Cantareira Viagens), Igor Cardoso (Mokeka), Rodrigo Freitas (Sítio São Benedito), Luis Pereira ( SINHORES),
Glauco Marcelino (Evento Mais Seguro), Rodrigo Machado (Faro Hotel) Fernando Mamede (Atibaia Campo),
Patrícia Gubnitzky (Eldorado Atibaia), Gerson Cintra (Raízes do Brasil), Nilson Bernal (Bourbon), Gilberto Pacheco
(MW Way), José Antonio Silva ( Atibaia Turismo).
Mônica abre a reunião agradecendo a presença de todos, informa que o Conselho Fiscal está de acordo com que
a Gerente Executiva apresente o balanço do ano fiscal de 2015 e prestação de contas do último ano. Informa que
deverá se ausentar antes do término da reunião devido a Inauguração da Incubadora de Empresas a qual faz
parte e passa a palavra à Daniela. A mesma agradece e dá início ao primeiro item da pauta convidando a
Rosângela para apresentar o relatório Anual de atividades, referente ao período de julho de 2015 a junho de
2016 já disponível no site oficial da entidade 
(anexo II)
.
Após apreciação deste relatório, Mônica faz uso da palavra ressaltando a importância da participação e apoio
dos associados nos eventos que o ARCVB tem participado e enfatiza que a entidade está sempre em busca de
parceiros para fortalecer os associados e, por isso, esta associando a entidade à AMCHAM  Câmara Americana de
Comércio onde todos os contribuintes do Convention poderão participar de encontros propostos por eles e
grandes empresas internacionais no Brasil. Informa também que neste ano a entidade participará do EXPO ABRH
CONARH  Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, com stand próprio e está com uma proposta para
participação presencial dos empresários, divulgando a região como destino para realização de eventos .
Dando continuidade a ordem do dia, Daniela retoma o uso da palavra e faz a prestação de contas da entidade
através do Balancete fornecido pela contabilidade e relatório do sistema online “Organizze”, alimentado por
Maria Helena Silva, contratada para cuidar do financeiro da entidade através de todos os dados impressos e
coletados pela contabilidade. Daniela informa que o Balanço Patrimonial já foi assinado pelos Conselheiros no
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início do ano para ser entregue junto ao Convênio da Prefeitura, portanto, o mesmo já foi apreciado e aprovado.
Todos os demonstrativos financeiros estão no 
anexo III.
Mônica se mostrou satisfeita em conseguir honrar com os compromissos fixos assumidos, apesar de um ano
díficil para todos os setores. Fernando Mamede e Patrícia comentam sobre a importância do investimento em
comunicação e ressaltam que o sonho é que no futuro esse investimento seja igualado com recursos humanos,
ou seja, tão importante para a missão do ARCVB quanto investir em equipe qualificada e elogiam a saúde
financeira da entidade tendo em vista que nos últimos relatórios apresentados a situação era crítica. Daniela dá
continuidade questionando se alguém possui alguma dúvida e segue com a ordem do dia.
O próximo item foi debatido e com parecer favorável em unanimidade quanto a um reajuste na contribuição dos
prestadores de serviços desde que os mesmos sejam enquadrados na categoria “Micro Empreendedor Individual
 MEI” a um valor mensal de R$70,00 incluindo quaisquer tipos de empresários da categoria.
O próximo item debatido obteve parecer desfavorável quanto a criação de uma arrecadação diferenciada para a
categoria “Pousadas”. Houve debate entre os membros, ficando 
aprovada uma alteração relacionada a taxa
mínima, ficando da seguinte forma: Meios de Hospedagem contribuem de duas formas, implantando o 
roomtax
,
que implica na taxa opcional de R$2,40 por quarto/dia, ou uma 
mensalidade fixa no valor de duas diárias(Para
quem não implantar o Roomtax). A taxa mínima do estabelecimento que contribui com roomtax será opcional,
mantendo a título de contribuição. A partir dessa decisão, deverá ser criado um mecanismo de implantação
progressiva aos associados, valendo estas novas regras a partir da aprovação da diretoria.
O Sr Bernal pede o uso da palavra e sugere à entidade que encontrem outros meios de arrecadação para não
depender únicamente dos associados, como uma reunião com as “OTA’s” que comercializam reservas online,
como “Booking”. Fernando e Rodrigo concordaram e acreditam que seja viável fechar parceria com essas
empresas, apesar de não julgarem simples por se tratar de empresas de grande porte com atuação mundial.
Daniela sugeriu alinhar essa ideia com Convention São Paulo, Unedestinos, Federação e Confederação de
Bureaux, para ter mais poder de negociação e já incluir um botão de “roomtax” ou “Turista+” como opção da
reserva nestes sites. Gilberto se colocou a disposição para encaminhar o assunto a esses órgãos e marcar uma
reunião sobre o assunto.
Daniela dá continuidade ao último item da pauta que obteve parecer favorável quanto à implantação do projeto
“Turista +”. Informa que o mesmo já foi apresentado aos hotéis e associados em Assembleia para oficializar, já
estão acontecendo visitas de apresentação e adesão dos principais hoteis associados. Informa também que o
projeto abriu mais uma opção de seguro para os hóspedes que facilita a participação imediata dos hotéis
baixando o valor fixo mensal a ser pago a seguradora. Fica aprovado o repasse de parte da roomtax para uma
entidade de preservação ambiental, esta já escolhida inicialmente para fazer parte deste projeto. Com isso,
haverá uma mudança estatutária com inclusão do item XII onde fará parte dos objetivos da entidade o incentivo
e promoção de um turismo sustentável com participação em ações ambientais no do ARTIGO 2º. O projeto
encontrase no 
anexo IV.
A assembleia finalizouse com o compromisso de ser redigida e encaminhada a ata para apreciação e aprovação
dos membros, até a próxima semana. Dada encerrada as 10h51.

____________________________
Mônica Rubia de Oliveira Fontes
Presidente do ARC&VB

__________________________________
Rosângela Carina P. Mendes
Relatora da Assembleia

