ATA DA REUNIÃO COM DIRETORIA E ASSOCIADOS
11 DE MAIO DE 2016 - 16H - SEDE CONVENTION
Ordem do dia
16h – Recepção e apresentação dos participantes
16h20 - Apresentação da Prestação de Contas
16h50 - Feed back da Rodada de Negócios
17h - Sobre os próximos eventos
17h15 - Apresentação do Projeto Turista +
17h45 - Comunicação e Participação em feiras
18h10 - Informes Gerais
18h20 - Finalização

Participantes: Daniela Bebber (ARCVB), Mônica Fontes (Presidente ARC&VB), Rosangela Mendes (
ARCVB, Edison Abreu (Cantareira Viagens) , José Antônio (Atibaia Turismo), Rodrigo Machado (Faro
Hotel), Rodrigo Freitas ( Sítio São Benedito), Ronaldo Nascimento (Sítio São Benedito), Gerson Cintra
( Raízaes do Brasil / Cacau Show), David (Evento Mais Seguro), Glauco (Evento Mais Seguro), Ariana
(Raízes do Brasil), Leonardo (Encontre Cidades), Fátima (Salão do Artesão), Joice (Atibaia 4x4),
Rodolfo (EcoMotor X), Ana (EcoMotor X e ARCVB), Rogério (Estação Atibaia), André (Stone), Giuliana
(Carnide Consultoria), Cecília (Carnide Consultoria).
Mônica inicia a reunião, agradecendo a presença de todos, após momento de
apresentações. Ressalta a importância da abertura do Convention para empresas de diversos
segmentos , devido a transversalidade do setor do turismo e que em tempos de crise, essa atitude só
tende a fortalecer essa rede de relacionamento entre associados.
Apresenta a prestação de Contas, fazendo um comparativo mensal entre receita e despesa
desde o ano de 2014 até o mês corrente, constatando que hoje a saúde financeira da instituição é
boa, em relação a algumas fases anteriores, principalmente quando assumiu, em julho de 2015. Com
aumento considerável da captação de novos associados e o trabalho que vem sendo construído para
alcançar uma situação confortável, tendo condições de dar andamentos em projetos já elaborados e
aguardando receita, como projetos futuros de melhorias de estrutura e ferramentas cada vez mais
avançadas, sempre com o objetivo de fortalecer a marca Convention e junto gerar novos negócios
aos associados.
A Rosângela apresentou os resultados da II Rodada de Negócios da Gastronomia, que
aconteceu em Bragança Paulista e que um dos principais objetivos foi atingido, estreitar
relacionamento com a gastronomia da cidade, trazendo novas parcerias, como o Sabores de
Bragança, a Taste Week, entre outros.
Sobre os próximos eventos a Mônica destacou o desfile cívico do aniversário de Atibaia, em
24 de junho, anunciando aos associados a participação do Convention, que o desejo é que tenha a
participação de todos, com famílias, funcionários e amigos do turismo. Um ótimo momento de
apresentar à cidade de Atibaia que, Aqui tem turismo. Houve uma ótima aceitação dos presente e
muitas ideias para detalhar a participação. O próximo passo será formalizar essa participação com a
prefeitura de Atibaia e dar início na preparação.

Foi falado também da intenção, já programado para o mês de agosto a realização do 1º
Fórum do Turismo em Atibaia, com a intenção de trazer novidades e estudos para os associados e
toda a população interessada em Turismo. Na reunião foi colocada a ideia e solicitado o apoio de
todos os associados, para que seja um evento que realmente tenha uma contribuição significativa.
Sobre o Projeto Turista +, foi apresentado e confirmada a parceria com o Instituto IPÊ.
Abriu-se para discussão e a ideia foi muito bem aceita pelos presentes.
Próximo item da pauta, participação na Conarh, houve interesse do Faro e do estação
Atibaia, porém o Rogério sugeriu em pedir apoio para a SecTur, pois como o custo é alto, os
associados que pagarem, estarão necessariamente levando o nome da cidade. Ficou acordado com a
Mônica a solicitação de um agendamento com o secretário Jaime Santos para tratarem do assunto.
Por fim, a Mônica passou uma proposta que partiu do Jornal Click, que sairá em julho para
divulgação da festa das flores, e disse ainda da importância de ter uma participação forte dos
associados, como maneira de divulgar o turismo, devido ao grande alcance que atingirá. Os
interessados ficaram de analisarem os valores e responderem depois.

A reunião encerrou-se às 18h20, com os agradecimentos da presidente Mônica. As
presenças foram registradas no livro.

