
Conselho discute projetos da Prefeitura de Natal para o turismo 
A Fecomércio RN sediou na quarta-feira, 30 de junho, a 27ª reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Turismo (CMTur). A Federação possui assento no colegiado consultivo e, na 
ocasião, esteve representada pelo membro titular e coordenador da Câmara Empresarial do 
Turismo (CET), George Costa.  

O presidente do Sindicato dos Bugueiros do Rio grande do Norte (Sindbuggy), Hertz Medeiros, 
relatou a questão dos transportes turísticos irregulares que estão atuando em Natal. De acordo 
com o dirigente, são dezenas de veículos com tração 4x4, vans e outros meios de transporte 
clandestinos que trafegam clandestinamente na orla urbana de Ponta Negra.  

Em seguida, a arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla), Ana Maria, deu 
início à apresentação dos projetos em andamento pela Prefeitura de Natal para revitalização do 
bairro da Ribeira, Redinha, praias da orla urbana, bem como o trecho da avenida do Contorno 
e Mercado da Redinha.  

O representante da Fecomércio RN, George Costa, sugeriu que as ideias e projetos explanados 
fossem compartilhados com todos os representantes envolvidos no setor, para fortalecer a 
colaboração entre os membros, atendendo a necessidade de toda a categoria.  

Dando sequência à pauta, foram tratados assuntos envolvendo Ponta Negra e o comércio da 
região. Ficou definido o apoio do Conselho para mobilização de uma reunião com Idema, até 
o fim de julho, para tentar destravar o processo da engorda da praia. 

Câmara Brasileira do Comércio de Combustíveis debate imposto 
sobre o etanol
Nesta quinta-feira, 30 de junho, a Câmara Brasileira do Comércio de Combustíveis (CBCC) 
realizou uma reunião para discutir o imposto do etanol ANIDRO. A Fecomércio RN esteve 
representada pelo empresário Eduardo Pinheiro Borges, que integra o quadro de diretores da 
Fecombustíveis, filiada à CNC.   

A reunião teve início com a informação de que o etanol obteve isenção da tarifa de importação. 
Foi discutido sobre o apoio da CBCC na possibilidade de zerar o imposto de importação de 
etanol pelas distribuidoras e importadoras.   

Dando sequência à pauta, o colegiado tratou sobre o aumento da abrangência dos CBIOS, 
incluindo as refinarias, medida que poderá impactar na redução do custo dos combustíveis.  

Em seguida, o assessor da CNC, Felipe Miranda, falou sobre o acompanhamento legislativo e 
deu informações sobre o andamento dos PLS nº 284/2017, PLP nº 11/2020 e nº 16/2020, PL nº 
962/2022; PEC nº 110/2019 e PEC nº 7/2020, bem como sobre o anteprojeto acerca do limite 
máximo de biodiesel.  

Por fim, foi tratado sobre a iniciativa da Fecombustíveis para atacar o Convênio ICMS nº 16 que 
criava o fator de equalização. Foi elencado que que a Advocacia Geral da União (AGU) ajuizou 
ação no Supremo Tribunal Federal com a ADI 7164, a qual teve liminar deferida pelo Ministro 
André Mendonça, resultando na suspensão de todo o convênio, que hoje não vigora mais.  

AGENDA DAS REPRESENTAÇÕES 
Fecomércio RN 27 de Junho a 1º de Julho

fecomerciorn.com.br


