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DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

ATA DA LXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONETUR 
 

DATA: 12 de dezembro de 2017. 

LOCAL: Centro de Convenções de Natal. 

PAUTA: Abertura da reunião pelo Secretário da SETUR, Senhor Ruy Pereira Gaspar; 

Aprovação da Ata da última reunião do CONETUR, realizada em 27 de julho de 2017; 

Eleição dos membros do Poder Público Federal e membros do Poder Público Estadual; 

Apresentação da 4º feira dos municípios de Produtos turísticos do RN e 9º Fórum de 

Turismo; Outros Assuntos; Considerações Finais e Encerramento. 

MEMBROS DO CONETUR: Esfera Federal: Banco do Nordeste do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, CODERN - Companhia Docas do RN. Esfera Estadual: SETUR – 

Secretaria de Estado do Turismo, EMPROTUR – Empresa Potiguar de Promoção 

Turística do RN, IDEMA – Instituto de desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 

SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, PGE – Procuradoria Geral 

do Estado. Esfera Regional: Polo Agreste/Trairí, Polo Costa das Dunas, Polo Seridó, 

Polo Serrano, Polo Costa Branca.  Esfera Municipal: Município do Natal, Município de 

Tibau do Sul. Iniciativa privada: ABRASEL – Associação brasileira de bares e 

restaurantes, ABRAJET – Associação brasileira dos jornalistas e escritores de turismo do 

RN, ABAV – Associação brasileira das agências de viagens do RN, ABIH – Associação 

brasileira da indústria de hotéis do RN, ABEOC – Associação brasileira das empresas de 

eventos do RN, ASHTEP – Associação dos hoteleiros de Tibau do Sul e Pipa, 

AMANÁUTICA – Associação Norteriograndense de Empresas de Mergulho Autônomo e 

Turismo Náutico, FECOMÉRCIO – Federação do Comércio do Estado do RN, Natal 

Convention & Visitors Bureau, SHRBS – Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e 

similares do RN, SINDBUGGY – Sindicato dos bugueiros profissionais do RN, SINDETUR 

– Sindicato das empresas de turismo no estado do RN, SINGTUR – Sindicato dos guias 

de turismo do RN. Terceiro Setor: UERN – Universidade Estadual do RN, IFRN – 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, FORNATUR – Fórum Nacional dos 

Cursos Superiores de Turismo e Hotelaria, Ong Resposta e UNP – Universidade Potiguar. 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte 

e cinco minutos, estiveram reunidos no Centro de Convenções em Natal-RN, para a LXIII 

reunião ordinária do CONETUR, os seguintes membros: O Secretário de Turismo do 

Estado, Senhor Ruy Pereira Gaspar; a Subsecretária de Estado de Turismo, Solange 

Portela; a Secretária Executiva do CONETUR, Edna Régia Sales Pinheiro; representante 

da Caixa Econômica, Walter Santana; representante do Banco do Nordeste, Agnelo 

Peixoto Neto; representante da ABRASEL, Glauco Gobbato; representante da 
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FECOMÉRCIO, Thais Moura; representante do SINDETUR, Junior Câmara. 

Representante da EMPROTUR, Manuel Gaspar; representante do Polo Costa das Dunas, 

Rogério Pessoa Diniz; representante do Polo Serrano, Mariana Fernandes; representante 

do Polo Seridó, Ana Lúcia Lopes de Albuquerque; representante do SINDBUGGY, 

Mauricio Cavalcante; representante da ABAV, Abdon Gosson; representante da 

ABRAJET, José Maria Pinheiro; representante do IFRN, Márcio Marreiro; representante 

do SINGTUR, Junior Lima; representante da SINDETUR, Decca Bolonha; representante 

da ABIH/RN, Jose Adécio; representante da SETUR Natal, Christiane Alecrim; 

representante do SEBRAE, Yves Guerra de Carvalho; representante da AMANÁUTICA, 

Marcelo Zigmond; representante da COOPTAX, Gemânio Torres e demais participantes. 

O secretário de Turismo (SETUR RN), Senhor Ruy Gaspar, deu início a LXIII reunião 
ordinária do CONETUR, cumprimentando os presentes e discorreu sobre o conteúdo da 
pauta da reunião. Em seguida, o Secretário passou a palavra para a Subsecretária, 
Solange Portela, ocasião em que cumprimentou os membros do conselho e explicou 
sobre o procedimento de envio da ata para todos por e-mail, e como até o dia anterior a 
reunião não havia nenhuma observação à ata da reunião passada, colocou a mesma em 
votação e não havendo opinião contrária considerou a ata aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo com a reunião, o Secretário Ruy Gaspar, fez uma breve explicação da 
etapa de eleição realizada dias atrás e realizou a leitura dos membros eleitos do setor 
privado do CONETUR, sendo estes: ABRAJET- Associação Brasileira de Jornalistas e 
Escritores de Turismo do RN; ABRASEL- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
do RN; ABAV- Associação Brasileira de Agências de Viagens do RN; AMUG- Associação 
das Mulheres Unidas de Genipabu; COOPTAX- Cooperativa dos proprietários de Taxi de 
Natal; FECOMÉRCIO- Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do RN; Natal Convention & Visitors Bureau; SEBRAE/RN - Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte; SINDBUGGY- Sindicato dos 
bugueiros profissionais do RN; SINGTUR- Sindicato dos Guias de Turismo do RN; 
SINDETUR- Sindicato das Empresas de Turismo do RN; SENAC - Serviço de 
Aprendizagem Comercial do RN; COOPBUGGY- Cooperativa de Transporte Turístico e 
Serviços Ativos do RN; ABIH- Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do RN; 
SHRBS- Sindicato de hotéis restaurantes bares e similares do estado do RN. Logo após, 
o Secretário mencionou a relação dos membros eleitos do terceiro setor: IFRN- Instituto 
Federal de Educação do Rio Grande do Norte; UERN- Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte; UNP- Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte; UFRN- 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e FACEX- Centro Universitário do Rio 
Grande do Norte. Em seguida, o Secretário Ruy Gaspar deu início ao processo de eleição 
dos membros da Esfera Estadual, fazendo a leitura dos membros aptos a concorrer ao 
pleito: SETUR- Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte; EMPROTUR- 
Empresa de Promoções Turísticas do Rio Grande do Norte; SEPLAN- Secretaria de 
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Planejamento do Rio Grande do Norte; PGE- Procuradoria Geral do Estado; SESEC- 
Secretaria de Segurança pública e da Defesa Social; SEDEC- Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico; IDEMA- Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente. O Secretario abriu um parêntese para mencionar que o IDEMA não faz parte e 
nem a SEDEC, destacando a pertinência de estarem no conselho, bem como a PGE ter 
representante no conselho. A Secretária Executiva, Edna Pinheiro, fez a distribuição das 
fichas da eleição para que cada representante votasse. A subsecretária, Solange Portela, 
ressaltou que o Conselho segue o regimento que foi revisado, aprovado e publicado em 
2009, em que descreve como a eleição acontece em que todos os membros escolhem 
cinco vagas e as cinco entidades que apresentarem o maior número de votos é eleita. 
Processo similar que acontece com os representantes da iniciativa privada e do Terceiro 
Setor. Logo após a fala da Subsecretária, o Secretário Ruy Gaspar, anunciou o resultado 
da eleição referente ao setor Público Estadual, em que, a SETUR- Secretaria de Estado 
de Turismo apresentou vinte dois votos, a EMPROTUR- Empresa de Promoção turística 
com vinte e um votos, IDEMA- Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
com vinte votos, a SESED- Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
com dezenove votos e SEDEC- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
com onze votos. Em seguida, a Secretária Executiva do CONETUR, Edna Régia Sales 
Pinheiro, fez a distribuição das cédulas para eleição dos representantes do setor público 
Federal. Após a votação, o Secretário Ruy Gaspar anunciou o resultado da eleição dos 
três membros eleitos: BNB com dezesseis votos, IPHAN quinze votos, Caixa Econômica 
Federal com dez votos. Alguns membros representantes do CONETUR expressaram seu 
desagrado quanto à eleição do IPHAN, questionando o quantitativo de votos que a 
entidade teve. Foi questionado ao Secretário Ruy Gaspar o número de votos das demais 
entidades. Assim, o Secretário mencionou o IBAMA com nove votos, SPU- 
Superintendência do Patrimônio da União com oito votos e CODERN- Companhia Docas 
do RN com cinco votos. Questionou-se a contribuição do IPHAN ao turismo do Estado do 
Rio Grande do Norte de forma efetiva. Alguns representantes alegaram sua insatisfação 
em relação a eleger membros que muitas vezes não se fazem presentes na reunião. 
Sugeriu-se evidenciar a participação efetiva do IPHAN no turismo do estado do RN, com 
explanações sobre suas ações. O Secretário Ruy Gaspar justificando questões 
democráticas em razão da insatisfação com o resultado do pleito do IPHAN, questionou 
se o regimento permite, direcionando o questionamento a subsecretária Solange Portela, 
se caso a maioria desejar refazer a votação. A subsecretária justificou que em relação a 
entidades da esfera federal é enviada uma correspondência para os dirigentes para 
substituir a indicação, uma vez que há rotatividade de pessoas tanto no poder público 
estadual como federal a recomendação é a entidade permanece e substitui o 
representante. Alguns membros do CONETUR questionaram se estava presente algum 
representante do IPHAN, em que receberam a negativa da resposta. O Secretário Ruy 
Gaspar mencionou que toda essa discussão poderia ter acontecido antes e não depois da 
votação, e que desta maneira o resultado não poderia ser alterado. Em seguida, o 
Secretário Ruy Gaspar justificou a sua saída durante a reunião por ter que comparecer a 
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uma reunião com o Governador do Estado e Rondinelle do IDEMA no parque da cidade. 
Dando continuidade a reunião, o Marcelo Zigmond da AMANÁUTICA, justificou o motivo 
da ausência dos membros da instituição na última eleição do último dia 30 de novembro, 
que não foi por falta de interesse e sim em razão de terem recebido um e-mail sobre a 
reunião no dia 27 de novembro e o regimento menciona a comunicação das reuniões até 
cinco dias úteis anteriores a data da realização da reunião e que também, tanto titular 
como o suplente estavam embarcados, além de justificar a importância da AMANÁUTICA 
para o turismo do RN. Logo após, a Subsecretária Solange Portela, questionou aos 
presentes se ainda tinham alguma observação em relação à eleição. Como não houve 
mais observações, a Subsecretária Solange Portela, convidou o Senhor Gustavo Porpino 
para falar sobre o Fórum de turismo. O Senhor Gustavo apresentou as informações sobre 
a 9º edição do fórum de turismo e a 4º feira dos municípios do RN. Mencionou que já 
realizaram algumas reuniões com a SETUR, entidades parceiras e alguns municípios. 
Relatou que estão incentivando os expositores a trazerem seus produtos regionais e seus 
artesanatos em que a população será convidada, com a finalidade de evidenciar que o 
turismo não está apenas vinculado ao atrativo, mas também a sua gastronomia e 
artesanato, além de conhecer mais o estado do RN, caracterizando como o objetivo 
central da Femptur. O senhor Gustavo Porpino mencionou que o único Polo que ainda 
não teve oportunidade de participar da feira foi o Polo Serrano, destacando que se tiver 
município que tenha produção associado ao turismo é valida a participação. Assim, citou 
o caso de Currais Novos na edição de 2017, ocasião que oportunizaram a 
comercialização dos produtos do município. Mencionou sobre a ocorrência de reuniões 
com entidades de classe para a organização do Fórum de turismo e que estava apto a 
receber sugestões de temas a serem tratados no referido evento. Relatou que um dos 
temas sugeridos foi à questão do turismo religioso, ocasião em que citou como exemplo o 
caso de São Gonçalo com a questão dos Mártires e Santa Cruz com a santa. O senhor 
Gustavo Porpino agradeceu a oportunidade de expor sobre os eventos ao Secretário Ruy 
Gaspar, a Subsecretária Solange Portela e a Secretária Executiva do CONETUR, Edna 
Régia Sales Pinheiro, finalizando sua fala, direcionando a Subsecretária Solange Portela 
se a mesma teria alguma sugestão. A Subsecretária Solange Portela destacou que os 
representantes dos Polos levassem a ideia a seus grupos para reforçar a importância da 
participação dos municípios no evento, além de abrir para mais alguma informação. 
Assim, o Senhor Antonio Roberto questionou sobre a possibilidade de participação da 
orquestra sinfônica do RN e o espetáculo de canonização dos Mártires.  Respondendo ao 
questionamento, a Subsecretária Solange Portela, mencionou que essa possibilidade a 
organização do evento verificasse diretamente com a Fundação José Augusto. Com 
relação a outros assuntos, Yves Guerra representante do SEBRAE/RN, solicitou cinco 
minutos para relatar as ações desenvolvidas pela entidade neste ano de 2017, ano 
adotado pelo SEBRAE Nacional para trabalhar a temática de destinos turísticos 
inteligentes. Assim, o projeto foi iniciado em meados de Abril, em que o SEBRAE/RN vem 
desenvolvendo algumas ações, entre elas: atendimento de 151 microempresas, 50 
projetos abertos com o SEBRAETEC que é um programa de consultoria tecnológica, 



 

GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

ATA DA LXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONETUR 
 

iniciaram consultorias para o desenvolvimento de rotas temáticas, fortalecer a iniciativa da 
Rota das falésias, Estruturação do Parque Nacional Furnas Feia, lançamento do material 
para o Vale do Assú, realização do Fórum Turistec, parceria com a ABAV/RN para 
capacitar os agentes de viagens, agradeceu o apoio dos empresários em diversos 
eventos, como a FEMPTUR, Festival de Turismo de João Pessoa e mais recentemente a 
RURALTUR. Outra ação da entidade foi à indicação geográfica do bordado, além do 
SEBRAE Nacional está trabalhando com a nacionalização da metodologia do Libera 
turismo. Destacou recentemente a realização de capacitações no município de Extremoz 
para trabalhar os quiosques que estão sendo entregues em Pitangui por meio da 
metodologia Sabor e Gestão e o curso de manipulação segura de alimentos com apoio da 
prefeitura. Além disso, o representante do SEBRAE/RN, Yves Guerra, mencionou que 
espera para o ano de 2018 o fortalecimento dessas iniciativas de capacitação e abertura 
dos mercados, colocando-se a disposição das empresas e municípios.  A Subsecretária 
Solange Portela, questionou se tinha mais alguém inscrito em outros assuntos, logo, o 
Secretário de turismo de Extremoz, o senhor Rogério Pessoa, representando o Polo 
Costa das Dunas, destacou algumas ações, em que agradeceu a parceria do 
SEBRAE/RN na capacitação dos barraqueiros em Pitangui e destacou a capacitação dos 
barraqueiros em Genipabu no primeiro semestre do ano de 2018. A entrega de obras, 
uma seria a urbanização de duas praias, em que uma é a entrega da obra que estava 
parada há onze anos em Genipabu, construção dos quiosques de Pitangui e sua 
urbanização. Extremoz assumiu a presidência do consórcio Citytour norte, uma iniciativa 
privado que busca investimentos na área de turismo e Extremoz foi eleito para os 
próximos dois anos e coloca o consórcio a disposição do conselho e ver a possibilidade 
de apresentação do mesmo no CONETUR. A Subsecretária Solange Portela, questionou 
se tinha mais alguém a fazer observações, assim o representante da EMPROTUR Manuel 
Gaspar, destacou a iniciativa do evento internacional da Red Bull que aconteceu nas 
dunas de Pitangui, o que ocasionou mídia espontânea, em que o Secretário Rogério 
Pessoa agradeceu o apoio da EMPROTUR, finalizando sua fala. A Subsecretária Solange 
Portela, mencionou sobre a questão do resultado da eleição a esfera federal e solicitou 
Secretária Executiva do CONETUR, Edna Régia Sales Pinheiro, ver com o setor jurídico 
da SETUR, pois a relação dos membros eleitos tem que ser publicada no diário oficial. 
Ressaltou que as reuniões são bimestrais e que caso a reunião ocorra no mês de 
fevereiro, vai coincidir com as reuniões dos polos, e terá carnaval e se não acontecer na 
primeira semana de fevereiro ficará para março, após feiras internacionais. Na próxima 
reunião todas as entidades eleitas, seus membros tomarão os acentos. Enfatizou a 
criação de um grupo no Whatsapp só com membros titulares e suplentes do conselho 
com a finalidade de facilitar a comunicação. A Subsecretária Solange Portela, relatou a 
ausência da representante da UNP, Jurema Dantas, porém a mesma comunicou seu 
desligamento da instituição e a UNP não mandou representante. A Secretária Executiva 
do CONETUR, Edna Régia Sales Pinheiro, justificou a ausência dos membros da UNP 
por ser final de semestre e estarem presentes em bancas de trabalhos de conclusão de 
curso. A Subsecretária Solange Portela mencionou a data da próxima reunião para a 
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primeira semana de Fevereiro, cuja data irá ver com o Secretário de Estado de Turismo, 
Ruy Gaspar. A Subsecretária agradeceu a presença de todos e não havendo nada mais a 
tratar encerrou a reunião.  
 

____________________________________ 
Ruy Pereira Gaspar 

Secretário de Estado do Turismo do RN 

 
 

____________________________________ 
Solange Portela 

Subsecretária de Estado do Turismo do RN 
 
 

_______________________________________ 
Manuel Gaspar;  

Representante da EMPROTUR 
 

 
_____________________________________ 

Edna Régia Sales Pinheiro 
Secretária Executiva do CONETUR 

 
___________________________________ 

Walter Santana  
Representante da Caixa Econômica 

 
 

_____________________________________ 
 Agnelo Peixoto Neto 

Representante do Banco do Nordeste 
 
 

_____________________________________ 
Glauco Gobbato;  

Representante da ABRASEL 
 

_______________________________________ 
Thais Moura 

Representante da FECOMÉRCIO 
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_______________________________________ 
Junior Câmara.  

Representante do SINDETUR 
 
 

________________________________________ 
 Rogério Pessoa Diniz;  

Representante do Polo Costa das Dunas 
 
 

________________________________________ 
Mariana Fernandes;  

Representante do Polo Serrano 
 
 

_________________________________________ 
Ana Lúcia Lopes de Albuquerque 

Representante do Polo Seridó, 
 

_____________________________________ 
Mauricio Cavalcante; 

Representante do SINDBUGGY 
 
 

___________________________________ 
 Abdon Gosson  

Representante da ABAV 
 

___________________________________ 
José Maria Pinheiro 

Representante da ABRAJET 
 

___________________________________ 
Márcio Marreiro;  

Representante do IFRN 
 

____________________________________ 
Junior Lima;  

Representante do SINGTUR 
 

_______________________________________ 
Decca Bolonha;  
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Representante da SINDETUR 
 
 

______________________________________ 
Jose Adécio;  

Representante da ABIH/RN, 
 
 

________________________________________ 
 Christiane Alecrim;  

Representante da SETUR Natal 
 
 

_________________________________________ 
Yves Guerra de Carvalho;  

Representante do SEBRAE, 
 

_________________________________________ 
Marcelo Zigmond;  

Representante da AMANÁUTICA 
 

__________________________________________ 
 Gemânio Torres  

Representante da COOPTAX 


