ATA DA 74ª REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO DE TURISMO DO POLO COSTA
DAS DUNAS REALIZADA EM 20/03/2018 NO CENTRO DE CONVENÇÕES – NATAL/RN.
Início: 10H
01. AGNELO PEIXOTO NETO (Banco do Nordeste do Brasil S. A. – BNB) - Iniciou a reunião
saudando a todos os presentes, em seguida, repassou a pauta da reunião. Dando continuidade,
colocou em aprovação a ata da última reunião. Ressaltou que a ata foi encaminhada, por e-mail,
pela Secretaria Executiva, a todos os conselheiros para possíveis ajustes porventura necessários.
Questionou se haveria alguma observação por parte dos conselheiros, como não houve
pronunciamento, deu-a por aprovada. Dando sequência, solicitou o preenchimento do formulário de
avaliação da reunião que constava em cada pasta disponibilizada aos conselheiros. Disse que as
avaliações são consolidadas e os resultados repassados para a SETUR com o objetivo de
aperfeiçoar as reuniões. Em sequência, tratou do primeiro assunto da pauta, o controle de
freqüência das entidades às reuniões do Conselho. Frisou que, dentre as atribuições dos
conselheiros, consta no Regimento Interno a participação efetiva e assídua. Ressaltou que o
Regimento Interno, em seu artigo 24, inciso II, alínea b trata da questão das ausências
injustificadas. Acrescentou que anualmente é feita uma verificação das entidades que faltaram as
reuniões e não justificaram sua ausência. Citou quais foram as entidades que faltaram reuniões no
ano de 2017: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/RN com duas ausências; o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais – IBAMA, com três ausências; o
município de Senador Georgino Avelino, com duas ausências; a Responsabilidade Social Posta em
Prática – RESPOSTA, também com duas ausências; a Secretaria de Estado da Segurança Pública
e da Defesa Social – SESED, com três ausências e a Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças – SEPLAN, com duas ausências. Reiterou aos presentes que a participação nas reuniões
e nas discussões do Polo é uma obrigação dos conselheiros, que cada instituição possui dois
membros, um titular e um suplente e que tais ausências sem justificativas incidirão nas penalidades
previstas no Regimento. Informou que as entidades com duas ou mais ausências serão notificadas
para a substituição dos Conselheiros. Em seguida, passou a palavra para o Coordenador,
Secretário de Estado de Turismo, Ruy Pereira Gaspar, para dar continuidade a pauta.
02. RUY PEREIRA GASPAR (Secretaria de Estado do Turismo do RN – SETUR) - Saudou a
todos os presentes e, em seguida, fez uma ressalva a respeito das ausências injustificadas das
instituições estaduais. Relatou que o secretário da SEPLAN deixou o cargo e que até o momento
não foi nomeado nenhum outro. Depois disso, repassou a palavra para o representante do Banco
do Nordeste fazer a apresentação sobre a atuação do Banco do Nordeste voltada para o turismo.
03. AGNELO PEIXOTO NETO - Justificou a ausência do Superintendente do Banco do Nordeste,
Fabrízzio Feitosa, que foi convocado para uma reunião de última hora em Brasília, junto com o
presidente do banco. Por conseguinte, apresentou o gerente da agência Natal – Centro do Banco
do Nordeste, Lívio Tonyatt, que fará a apresentação sobre os produtos e linhas de crédito do BNB
voltados para o turismo.
04. LÍVIO TONYATT (Banco do Nordeste do Brasil S. A. – BNB) - Saudou os presentes,
cumprimentou os conselheiros, o Secretário Ruy Gaspar e os colegas de banco lá presentes.
Destacou que a apresentação que irá fazer mostra como se dá a atuação do Banco do Nordeste
voltada para os setores produtivos da região e notadamente ao turismo, dando ênfase a
importância do apoio creditício para o crescimento econômico e sobretudo pela conjuntura atual de
vantagens altamente atraentes das taxas de juros do FNE para o corrente ano. Frisou que a
apresentação será dividida em duas etapas: a primeira parte, abordará a atuação do banco; a
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segunda, sobre o apoio ao turismo. Reforçou o caráter do BNB como uma instituição financeira
múltipla, sociedade de economia mista, por ter a maior participação de suas ações o governo
federal. Acrescentou que o BNB é um banco estatal com 66 anos de atuação na região Nordeste. É
o maior banco de desenvolvimento da América Latina e que possui o maior programa de
microcrédito produtivo orientado da América do Sul. Destacou que no Rio Grande do Norte o BNB
possui um total de 21 agências com carteiras especializadas em microfinança, pessoa física,
agricultura familiar, micro e pequena empresas, empresarial e corporate. Citou que o melhor
resultado do banco no RN foi no ano de 2017 quando atingiu a marca de 262 mil operações
contratadas que resultou na maior aplicação de recursos no estado, cerca de R$ 1,7 bilhão. Disse
que o banco compreende 11% da rede bancária do Estado e que mesmo com esse número
reduzido consegue ter participação em cerca de 74,5% dos financiamentos de longo prazo e 76,2%
do crédito rural. Ressaltou ainda que os números comprovam a importância do BNB no cenário
bancário do RN, tendo aplicado no Turismo do RN, em 2017, cerca de R$ 22,8 milhões, havendo,
portanto, um longo campo para ampliar os negócios, dado o potencial e as características do
Estado voltados para o setor. Acrescentou que a meta do BNB em 2018 para o turismo do RN é
R$ 50 milhões e que, para tanto, não medirá esforços para prospectar bons negócios, contanto cok
o apoio dos parceiros, empresas e pessoas ligadas diretamente ao turismo. Informou que a
principal linha de financiamento do banco para o setor é o PROATUR que financia implantação,
expansão, modernização, relocação, aquisição de máquinas e equipamentos, capital de giro
associado ao investimento, aquisição de móveis e taxa de franquia. Destacou outros produtos
dentro do FNE que podem ser utilizados pelo setor do turismo, são eles, o FNE Sol, FNE Giro, FNE
Inovação e os cartões BNB. Frisou que com isso o BNB espera incrementar os investimentos para
o setor de turismo e que contava com o apoio do trade na ampliação das ações de divulgação junto
aos empresários buscando atendê-los em suas necessidades creditícias. Agradeceu a
oportunidade e colocou-se à disposição para eventuais dúvidas.
05. GLAUCO LÚCIO RIEDI GOBBATO (Associação Brasileira de Bares Restaurantes do RN –
ABRASEL/RN) - Cumprimentou aos presentes. Comentou acerca da experiência que teve com o
Banco do Nordeste em 2017 através da agência Natal Centro na qual o Lívio é o Gerente Geral.
Disse que a partir de uma reunião realizada com a ABRASEL em que o Banco pode esclarecer as
condições das linhas de crédito e os passos necessários, com a disponibilização de um "check list"
dos documentos necessários, para fins de confecção dos cadastros e os limites de crédito, os
associados passaram a demandar o crédito do Banco do Nordeste. Assim, destacou, que a
parceria construída com o BNB foi bastante exitosa e que sirva de exemplo para que outras
entidades firmem suas parcerias.
06. LÍVIO TONYATT - Corroborou com Glauco e acrescentou que a reunião pautou em explicar
como se dá o processo de concessão de crédito para a ABRASEL e que, depois disso, eles
repassaram as informações para os seus associados e o pessoal já procurava o banco com todas
as informações necessárias em mãos. Destacou que isso agilizou o processo e que tal abordagem
pode ser replicada em outras instituições.
07. LAUMIR ALMEIDA BARRETO (Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande
do Norte - FECOMÉRCIO) - Indagou sobre limite de valor para investimento em inovação e se os
slides da apresentação do banco poderiam ser disponibilizados para que a FECOMÉRCIO pudesse
replicar para os seus 14 sindicatos associados e a Câmara de Turismo, constituída de quase 20
entidades privadas da área de turismo. Destacou a possibilidade de participação do banco numa de
suas reuniões para fazer uma explanação. Frisou que é interessante quebrar o paradigma que as
pessoas possuem sobre as dificuldades de acesso ao crédito como também é interessante que
elas saibam que existem um crédito fácil e de custo bastante acessível se comparado com qualquer
outro tipo de financiamento que se venha obter na rede privada.
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08. AGNELO PEIXOTO NETO - Ressaltou que a apresentação realizada por Lívio sobre as linhas
de Crédito do Banco do Nordeste será disponibilizada por e-mail a todos conselheiros.
09. LÍVIO TONYATT - Explicou que o valor máximo de crédito para investimento das empresas que
demandarem o FNE Inovação depende da definição do limite de crédito aprovado.quando do
cadastro e/ou de sua atualização.
10. GENÁRIO TORRES SILVA (Cooperativa dos Proprietários de Táxi de Natal – LTDA –
COOPTAX) - Citou que a COOPTAX teve uma grande parceria com o Banco do Nordeste e que em
alguns períodos chegaram a ter mais de 800 financiamentos através do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT e que foi uma parceria muito saudável e que a inadimplência foi zero. Perguntou
se era possível procurar alguma agência do BNB para buscar uma nova parceria para contemplar
os taxistas.
11. LÍVIO TONYATT - Referendou as palavras de Genário e acrescentou que realmente foi uma
parceria muito exitosa para ambas as partes e que teve adimplência de 100%. Informou que o FNE
restringe o financiamento para pessoas físicas, que é o caso dos taxistas. Explicou que o CONDEL
é o órgão deliberativo das diretrizes do FNE com representação de todos os estados do Nordeste.
Sugeriu que o Estado do RN possa levar para a reunião do CONDEL a proposta da Cooperativa
para contemplar os taxistas na programação do FNE 2019, pois uma vez regulamentada pelo
CONDEL, o BNB pode realizar tais financiamentos, a exemplo do Financiamento Estudantil - FIES.
12. RUY PEREIRA GASPAR - Acrescentou que o serviço de táxi é considerado pela Organização
Mundial do Turismo como uma das atividades que orbitam o setor do turismo. Depois disso indagou
aos presentes se teriam mais perguntas para o representante do BNB. Como ninguém se
pronunciou, deu continuidade falando sobre o vídeo da campanha “Tudo Começa Aqui”, da
SETURN. Depois da apresentação do vídeo, fez uma ressalva agradecendo a participação ativa
das prefeituras dos municípios de Santa Cruz, Tibau do Sul e Barra de Maxaranguape nas feiras
internacionais, porém comentou sobre a ausência da Prefeitura do Natal.
13. CHRISTIANE DE ARAÚJO ALECRIM (Prefeitura Do Município De Natal) - Citou que é
preciso que a Prefeitura do Natal e a SETUR se reúnam para planejar com antecedência acerca da
participação nas feiras.
14. RUY PEREIRA GASPAR - Dando continuidade, passou a palavra para Nayara Santana para
realizar apresentação acerca dos calendários dos eventos da SETUR/EMPROTUR.
15. NAYARA SANTANA (Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR) - Fez um
breve resumo dos eventos dos meses de janeiro, fevereiro e março. Sequenciando, apresentou o
calendário de eventos a partir do mês de abril, destacando a WTM em São Paulo/SP, a AVIESP
em Campinas/SP e a BNTM em Fortaleza/CE. Em maio, realçou a Meeting Brasil – Missão do RN
em Assunção/Montevideo/ Córdoba/Rosário/Santiago, a Convenção FRT em Natal/RN e a BNT
Mercosul em Itajaí/SC. Frisou que em junho acontecerá a Fiexpo em Santiago/Chile, a Mostra
Viajar no Ibirapuera/SP e o Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu/PR. Em agosto, destacou a
AVIRRP em Ribeirão Preto/SP e a Meeting Brasil. No mês seguinte, elencou a IFTM – TOP RESA
em Paris/França, a FLYTOUR em Santos/SP e Campinas/SP, a Meeting Brasil – Missão RN II em
Assunção/ Montevideo/ Córdoba/ Rosário/ Santiago, a ABAV em São Paulo/SP e a FIT em Buenos
Aires/AR. Em outubro, destacou a FITPAR em Assunção/Paraguai, a TTG Incontri em Rimini/Itália,
a Adventure Sports Fair, a Expo Abreu em Lisboa/ Portugal, e a Fest JPA em João Pessoa/PB. No
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mês de novembro citou a WTM em Londres/Reino Unido, a IBTM WORLD em Barcelona/Espanha
e o Festival de Turismo de Gramado em Gramado/RS. Disponibilizou o e-mail para quem tiver
interesse em receber a apresentação com o calendário dos eventos e finalizou sua participação.
16. RUY PEREIRA GASPAR - Deu continuidade, apresentou um vídeo sobre o CADASTUR. Em
seguida, repassou para Carlos Ribeiro Dantas, representante da Secretaria de Turismo do RN –
SETUR, realizar apresentação sobre as atividades do GT de Infraestrutura.
17. CARLOS RIBEIRO DANTAS (Secretaria de Turismo do RN – SETUR) - Saudou aos
presentes e explicou que existe um GT (Grupo de Trabalho) de Infraestrutura cuja coordenação
ficou a cargo da SETUR do Estado. Falou que, após algumas reuniões, foi realizado um
levantamento da situação atual das obras em andamento. Informou sobre a obra da Moema Tinôco
cujo primeiro trecho ficará pronto até o meio do ano de 2018 e que a conclusão se dará até o final
do corrente exercício Prosseguindo, falou sobre a obra da Redinha/Genipabu e informou que tal
trecho se encontra muito desgastado devido à realização de uma obra de esgotamento sanitário na
área que fez com que o terreno cedesse. Destacou que tal trecho é muito utilizado como acesso
para áreas turísticas e que por isso merece ter um maior cuidado. Com relação ao acesso à balsa,
frisou que o lugar é importante para o turismo, mas não recebe os cuidados necessários. Sugeriu
uma campanha para se colocar lixeiras no local, pois muitas pessoas reclamam do lixo que
simplesmente é jogado no chão pelos usuários do local. Continuando, propôs a elaboração de um
estudo para urbanização da área para melhorar a situação atual. Com relação ao trecho
Genipabu/Estivas, descreveu que se encontra muito desgastado, acrescentou dizendo que esteve
em reunião com o Secretário de Infraestrutura, Jader Torres, e que naquela reunião ficou acertado
que os trechos Genipabu/Estivas e o de Pipa serão recapeados nos próximos dias e que as
licitações já se encontram em andamento. Depois disso, falou sobre o acesso Sul ao Aeroporto
disse que as pistas já estavam praticamente prontas, faltando apenas a sinalização. Sobre o Museu
da Rampa discorreu que as obras estavam bem adiantadas e que provavelmente até o mês de
julho estariam concluídas. Falou do problema com alguns barcos que estavam ocupando o espaço
que dá o nome ao prédio e que até agora não foi encontrada nenhuma solução para tal situação.
Tratou sobre o Centro de Convenções, dizendo que por fora a obra pode parecer que não está se
desenvolvendo, mas por dentro está tudo caminhando como planejado. Citou que as instalações de
ar condicionados e pisos já estavam praticamente concluídas e que a previsão da conclusão das
obras se dará em julho. Com relação as praças, ressaltou que a obra da primeira praça está
concluída, faltando apenas o aval da Prefeitura do Natal para que ela seja entregue. Destacou
ainda que as obras nas demais praças serão iniciadas dentro de um mês.
18. ROGÉRIO PESSOA DINIZ (Secretaria Municipal de Turismo – Extremoz) - Saudou aos
presentes e destacou alguns pontos da pauta do GT de Infraestrutura. Comentou sobre os
problemas na Redinha citando como exemplo os problemas do lixo e o afundamento do asfalto
proveniente de uma obra abandonada de saneamento e drenagem. Destacou que tal via é uma via
estadual e que tal descaso é observado há vários anos. Falou sobre a apresentação do DER na
reunião anterior e do modo como o representante não explicou de forma satisfatória aos
questionamentos levantados pelo GT. Finalizou sua fala comentando sobre a obra do acesso Sul
ao Aeroporto e parabenizou o governo pela conclusão da obra e fez uma ressalva aos participantes
do Polo Costa das Dunas e do GT de Infraestrutura para que convocassem os representantes do
DNIT responsáveis pela obra da Reta Tabajara.
19. YVES GUERRA DE CARVALHO (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE/RN) - Cumprimentou aos presentes. Comentou sobre a obra da Rampa dizendo que em
janeiro de 2018 realizou uma visita técnica ao local junto com algumas entidades como a Luck
Receptivo, o Sindicato dos Guias, SENAC e FECOMÉRCIO e foi detectado uma situação com
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relação a manobra dos ônibus de turismo, pois foi observado que só existe uma entrada e pode ser
que isso dificulte a manobra dos ônibus no estacionamento.
20. CARLOS RIBEIRO DANTAS - Respondeu que no projeto existe um espaço reservado para os
ônibus. Que o estacionamento colocado em questão é apenas para veículos menores.
21. GEORGE ALEXANDRE BARRETO COSTA (Fundação Comitê de Captação de Eventos de
Natal – Convention & Visitors Bureau do Natal) - Saudou aos presentes. Falou sobre a obra da
Rampa. Destacou que ter pontos de embarque e desembarque, como também estacionamento, é
de suma importância e resolve a questão apresentada. Sobre o píer indagou se a obra será
entregue com o píer ou não. Com relação ao acervo, indagou se já se tem algum acordo de como
será lidado com esse acervo, com a comercialização de ingressos e com a utilização do espaço.
22. CARLOS RIBEIRO DANTAS - Respondeu que a obra do píer será executada e que a obra da
Rampa será entregue completa. Com relação ao acervo, informou que já houve uma reunião com o
Secretário e os representantes da Fundação Rampa para firmar o acordo.
23. RUY PEREIRA GASPAR - Corroborou com Carlos no tocante a reunião com os representantes
da Fundação Rampa e acrescentou que estavam em conversação para chegar a um acordo.
24. MANUEL NETO GASPAR JÚNIOR (Empresa Potiguar de Promoção Turística EMPROTUR) - Complementou a fala de Ruy no tocante ao pessoal da Fundação Rampa que se
colocou à disposição para ajudar com o acervo que eles já possuíam. Frisou que conversaram
também com a embaixada dos Estados Unidos e da França no Brasil e que eles se mostraram
bastante empolgados com tal projeto.
25. GEORGE ALEXANDRE BARRETO COSTA - Questionou sobre a quem compete ficar
responsável pelo Museu da Rampa e se já existe um posicionamento sobre isso.
26. RUY PEREIRA GASPAR - Respondeu que ainda não há um posicionamento sobre quem ficará
responsável pelo Museu da Rampa, mas, disse que, a princípio, poderá ser a EMPROTUR, no
entanto, é contra que o governo venha a administrar tal obra. Disse que, a depender dele, haverá
licitação.
27. MANUEL NETO GASPAR JÚNIOR - Acrescentou que foi criada uma comissão entre a
EMPROTUR, SETUR e a SEARH para que se construa o edital dessa licitação.
28. GEORGE ALEXANDRE BARRETO COSTA - Ressaltou a importância do Museu da Rampa e
corroborou com a decisão do governo quando a não administração do Museu. Comentou sobre a
obra do Centro de Convenções, que por mais que Carlos diga que a obra está caminhando, a obra
já se arrasta a muito tempo e que os prazos estabelecidos não foram cumpridos e que o
Convention Bureau, como uma entidade de classe e associação voltada para a captação de
eventos, precisam de uma definição de data e que tal indefinição continua sendo uma “pedra no
sapato” para convencer a vinda de novos eventos para Natal. Indagou ao Secretário de Estado do
Turismo sobre como está a situação do Centro de Convenções com relação a construtora.
29. RUY PEREIRA GASPAR - Respondeu ao questionamento de George dizendo que o dinheiro
da obra está todo na conta e que na medida em que a construtora executa uma etapa, ela recebe
por ela.
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30. GEORGE ALEXANDRE BARRETO COSTA - Com relação ao acesso Sul, fez indagações ao
Secretário a respeito da iluminação.
31. RUY PEREIRA GASPAR - Disse que conforme informação repassada pelo General Jorge
Ernesto Pinto Fraxe – Diretor do DER haverá previsão de iluminação, mas ainda não se encontrava
em andamento.
32. GEORGE ALEXANDRE BARRETO COSTA - Parabenizou o governo por ter ido conhecer de
perto a situação de cada obra, as dificuldades sentidas pelos turistas. Ressaltou a importância da
criação do GT de Infraestrutura.
33. RUY PEREIRA GASPAR - Destacou que esteve com alguns prefeitos do Litoral Norte na
semana passada e destacou o prefeito de Rio do Fogo, Laerte Ney de Paiva Fagundes. Citou que
em tais reuniões foram discutidos diversos assuntos e que entre eles a questão da segurança.
Falou também de um novo empreendimento em Rio do Fogo e pediu para Manuel falar mais sobre
ele.
34. MANUEL NETO GASPAR JÚNIOR - Falou que existe um projeto de um empresário carioca no
qual consiste na criação de um bairro planejado na beira da praia. Destacou que o projeto foi
apresentado na semana anterior e que ficou bem impressionado. Sugeriu que o município de Rio
do Fogo deveria acompanhar de perto. Destacou que a SETUR está acompanhando o processo de
legalização do empreendimento junto ao IDEMA para saber quais as pendências e no que a
secretaria poderia ajudar.
35. LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES (Prefeitura Municipal de Rio do Fogo) - Saudou aos
presentes e destacou que com relação a prefeitura as portas estavam abertas para o que puder
ajudar. Frisou a sua insatisfação com o IDEMA e criticou a atuação do órgão no município de Rio
do Fogo. Comentou também sobre as obras de "tapas buracos" destacando que isso tem dado
prejuízo ao município e gerado desconforto aos turistas que por lá transitam.
36. RUY PEREIRA GASPAR - Colocou-se à disposição da prefeitura do Rio do Fogo para tentar
conjuntamente sanar o problema em contato com o DER.
37. ROGÉRIO PESSOA DINIZ - Pediu licença aos presentes para quebrar o protocolo e avisou que
estava deixando a Secretaria de Turismo de Extremoz e que o Secretário Adjunto ficaria
representando o município no Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas. Fez agradecimentos
a SETUR, na pessoa do Secretário Ruy Pereira Gaspar, a EMPROTUR, na pessoa de Manuel
Gaspar e a Secretaria Executiva do Polo Costa das Dunas, na pessoa de Agnelo Peixoto.
38. JUREMA MÁRCIA DANTAS DA SILVA (Responsabilidade Social Posta em Prática RESPOSTA) – Externou sua preocupação com o acervo do Museu da Rampa. Disse que não
adiantava a obra ser entregue se não tiver material para ser exposto. Continuou sua fala dizendo
que sabe da existência de um material cedido pela Fundação Rampa, mas que existem outras
pessoas que também podem contribuir com esse acervo, citou como exemplo o senhor Leonardo
Barata.
39. RUY PEREIRA GASPAR - Falou que estão precisando de pessoas qualificadas e que tenham
interesse em ajudar na busca por esse acervo para o Museu e convidou-a a participar da criação de
um grupo de apoio.
40. AGNELO PEIXOTO NETO - Dando continuidade à pauta, abriu o espaço para outros assuntos.
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41. YVES GUERRA DE CARVALHO - Reforçou o lançamento do programa “Lidera Turismo” do
SEBRAE/RN no próximo Fórum de Turismo.
42. GLAUCO LÚCIO RIEDI GOBBATO - Falou que participou do Encontro Nacional da ABRASEL
em São Luíz / MA e que no próximo ano o evento será em Natal. Falou sobre os participantes do
evento e suas características principais, como também do planejamento para realização do evento
em Natal.
43. AGNELO PEIXOTO NETO - Agradeceu ao Rogério pela atuação junto ao Conselho de Turismo
Polo Costa das Dunas e ao GT Infraestrutura e o convidou a participar das reuniões sempre que
achar oportuno. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Término: 12h27min

7

I - Instituições Conselheiras Presentes (representadas por seu titular ou suplente):
1. Associação Brasileira das Agências de Viagens - ABAV/RN
2. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do RN - ABRASEL
3. Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo do RN - ABRAJET-RN
4. Associação das Mulheres Unidas de Genipabu - AMUG
5. Banco do Nordeste do Brasil S. A - BNB
6. Cooperativa dos Proprietários de Taxi de Natal Ltda - COOPTAX
7. Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR
8. Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Norte - FECOMÉRCIO
9. Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal - (Convention & Visitors Bureau do Natal)
10. Instituto de Desenvolvimento Educação e Planejamento - IDEA
11. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN
12. Município de Baía Formosa
13. Município de Canguaretama
14. Município de Ceará Mirim
15. Município de Extremoz
16. Município de Macaíba
17. Município de Maxaranguape
18. Município de Natal
19. Município de Parnamirim
20. Município de Pedra Grande
21. Município de Rio do Fogo
22. Município de São Gonçalo do Amarante
23. Município de São Miguel do Gostoso
24. Município de Tibau do Sul
25. Município de Touros
26. Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RN
27. Responsabilidade Social Posta em Prática - RESPOSTA
28. Secretária de Estado do Turismo do RN - SETUR
29. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN - SEBRAE/RN
30. Superintendência do Patrimônio da União - SPU
31. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
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32. Universidade Potiguar - UnP

II - Instituições Conselheiras com ausências injustificadas (não representadas na reunião pelo titular ou
suplente)
1. Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH/RN
2. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES
3. Associação dos Proprietários e Condutores de Buggys de Aluguel - APCBA
4. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA
5. Município de Nísia Floresta
6. Município de Senador Georgino Avelino
7. Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN - SEPLAN
8. Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social - SESED
9. Sindicato dos Bugueiros Profissionais do RN - SINDBUGGY

III - Instituições Conselheiras com ausências justificadas (não representadas na reunião pelo titular ou suplente)
1. Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA

IV- Lista de Participantes
1. Adriana Carvalho dos Reis

Associação das Mulheres Unidas de Genipabu - AMUG

2. Agnelo Peixoto Neto

Banco do Nordeste do Brasil S. A - BNB

3. Aldemir Gomes de Oliveira

Município de Baía Formosa

4. Alexandre Mello

Azul Viagens

5. Antônio Jânio Fernandes

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

6. Araceli Gomes de Oliveira

Município de Macaíba

7. Augusto Costa Maranhão Valle

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RN

8. Caio Augusto Duarte Lola Brates

Município de Canguaretama

9. Carlos Gilberto

Universidade Potiguar - UNP

10. Carlos Nazareno Neto

Município de Extremoz

11. Christiane de Araújo Alecrim

Município de Natal

12. Elizabeth Susana Bauchwitz (Beth)

Município de Tibau do Sul

13. Fernando Fernandes

Município de São Gonçalo do Amarante

14. Francisca De Assis R. Holanda

Associação Brasileira das Agências de Viagens - ABAV/RN

15. Francisco Fernandes Torres

Município de Pedra Grande
Cooperativa dos Proprietários de Taxi de Natal Ltda COOPTAX
Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal (Convention & Visitors Bureau do Natal)

16. Genário Torres Silva
17. George Alexandre Barreto Costa
18. Gisele Dantas Moura

Município de São Gonçalo do Amarante

19. Gildiane Pereira

Município de Parnamirim
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20. Gizeli Araújo da Silva

Município de Macaíba

21. Gorete Saraiva

23. Ítalo da Silva Pereira

Município de Parnamirim
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do RN ABRASEL
Universidade Potiguar - UNP

24. Inácio Valtécio dos Santos Pinheiro

Município de Maxaranguape

25. Janielle Linhares da Silva

28. José Walter

Município de São Miguel do Gostoso
Instituto de Desenvolvimento Educação e Planejamento IDEA
Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo
do RN - ABRAJET
Município do Rio do Fogo

29. Jurema Márcia Dantas da Silva

Responsabilidade Social Posta em Prática - RESPOSTA

30. Laerte Ney de Paiva Fagundes

33. Livio Tonyatt Barreto da Silva

Município de Rio do Fogo
Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande
do Norte - FECOMÉRCIO
Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo
do RN - ABRAJET
Banco do Nordeste do Brasil S. A - BNB

34. Luzia Inês Scapini

Município de Touros

35. Marcos Antônio Silva Targino
36. Marcelo Augusto de Medeiros
Bezerra
37. Michelle Orbson

Município de Ceará-Mirim

38. Natália Arruda da Silva

Município de Canguaretama

39. Neilor Afonso Castiel Barbosa

41. Paulo Lopes

Superintendência do Patrimônio da União - SPU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte - IFRN
Município de Parnamirim

42. Rhaína Gabriela Lima Jácome

Município de Parnamirim

43. Ricardo Wagner Martins Cruz

Município de Parnamirim

44. Rogério Pessoa Diniz

Município de Extremoz

45. Rosângela Moreno

Universidade Potiguar - UNP

46. Ruy Pereira Gaspar

Secretário de Estado do Turismo do RN
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN SEBRAE/RN

22. Glauco Lúcio Riedi Gobbato

26. José Augusto dos Santos
27. José Maria Pinheiro

31. Laumir Almeida Barreto
32. Liszt Coutinho Madruga

40. Patrícia Daliany Araújo do Amaral

47. Yves Guerra de Carvalho

Município de Macaíba
Secretaria de Estado do Turismo do RN - SETUR
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