
Ofício nº 0777/2016_CNM/BSB Brasília, 7 de dezembro de 2016. 
 
 
A Sua Excelência o Senhor  
Marx Beltrão 
Ministro de Estado do turismo 
Ministério do Turismo 
70065-900 - Brasília/DF 
 
 
Assunto:  Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro. 
 
 

Senhor Ministro, 
 
 
1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), como legítima representante dos 5.568 municípios brasileiros que 

tem por principais objetivos o fortalecimento do movimento municipalista e da 

autonomia dos Municípios a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem à 

excelência na gestão local, ratifica os termos do Ofício nº 0334/2016_CNM/BSB, 

encaminhado a esse Ministério no dia 02 de maio passado, por meio do qual 

solicitamos que seja realizada em 2017 uma nova atualização do “Mapa do Turismo 

Brasileiro”.  

2. Recentemente a CNM convidou todos os prefeitos eleitos, para o evento 

Novos Gestores 2017-2020. Durante o evento, foram mais de 5.200 participantes 

inscritos, dentre os quais 3.000 prefeitos. A érea técnica de Turismo da CNM realizou 

mais de 700 atendimentos presenciais de gestores municipais, que em sua maioria 

manifestaram seu inconformismo em estar fora do Mapa do Turismo brasileiro, mesmo 

tendo atrativos turísticos e interesse em fomentar o turismo em sua cidade. Além 

disso, desde o início do ano de 2016 foram recebidos e-mails e ligações nos quais a 

maior reivindicação é a dificuldade de participar do Mapa. Tal fato incentivou esta 

CNM, em maio passado, a encaminhar o Ofício acima referido, para o qual foi obtida 

uma resposta do MTur por meio do Ofício nº 063/2016/SNETur, que não foi suficiente 

as expectativas dos Municípios.  

 



 

3.  A Confederação destaca que na última eleição municipal foram eleitos  

4.238 novos gestores, somente 24% são prefeitos reeleitos. Dentre os novos gestores 

aproximadamente 1.656 são de Municípios que não fazem parte do atual Mapa - como 

pode ser observado, é um número bastante expressivo. É importante salientar que o 

Mapa de 2013 continha 3.345 Municípios cadastrados e o Mapa de 2016 tem somente 

2.175 Municípios, ou seja, 1.170 Municípios ficaram fora do atual Mapa. 

4.  A CNM compreende que o Mapeamento é uma das estratégias previstas 

no Programa de Regionalização do Turismo e que este é considerado pelo MTur um 

Programa estruturante já que tem por princípio o desenvolvimento regional como 

estratégia de fortalecimento dos Municípios por meio de roteiros turísticos pré-

estabelecidos e integrados, mas, por outro lado, considera fundamental que as 

estratégicas para gestão municipal sejam estabelecidas dentro dos 4 anos de 

mandato dos gestores e que os Municípios possam de forma igualitária concorrer ao 

fomento,  recursos financeiros, estratégias e programas federais.  

5. É importante salientar que a proposta ora apresentada é para que seja 

realizado um novo mapeamento em 2017, que atenda às demandas realizadas junto 

a esta Confederação, ou seja, que acompanhe o mandato, dos novos gestores 

municipais, possibilite que estes cumpram compromissos e que estabelece diretrizes 

firmadas ainda na sua gestão. Vale lembrar ainda que as ações previstas no atual 

Plano Nacional de Turismo se encerram neste ano, sendo esperado que um novo 

Plano também inicie suas ações em 2017.  

6. Na expectativa de poder contar com a especial atenção de Vossa 

Excelência nesta ação que certamente gerará resultados fundamentais para 

desenvolvimento do turismo nos Municípios, subscreve-se 

   

Atenciosamente, 

                     

  

Paulo Ziulkoski 
Presidente 

 

 


