
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 216/2018                                              Em, 05 de julho de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº PREFEITO O 

ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS E CAPTAÇÃO 

DE VERBAS EXTERNAS PARA A CONSOLIDAÇÃO 

INTERNACIONAL DO PROGRAMA BANDEIRA AZUL 

EM CABO FRIO. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, indica à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Sr. 

Prefeito solicitando o estabelecimento de parcerias e captação de verbas externas para a 

consolidação internacional do Programa Bandeira Azul em Cabo Frio. 

 

Sala das Sessões, 5 de julho de 2018. 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 

O Programa Bandeira Azul tem como objetivo elevar o grau de conscientização dos 

cidadãos e dos tomadores de decisão para a necessidade de se proteger o ambiente marinho e 

costeiro. O Programa teve início em 1987 na Europa (no Brasil a partir de2004) e é aberto a 

praias marítimas, fluviais e lacustres, além de marinas. 

A Praia do Peró foi inscrita na fase piloto do Projeto Bandeira Azul, no ano de 2016, 

junto a apenas mais outras seis praias de todo o país, e poderá ser a sétima no país e a segunda 

no estado do RJ a receber o selo, e para que haja, de fato, a certificação, é preciso que o 

município viabilize uma série de adequações, tais como a instalação de banheiros, rampas de 

acessibilidade, Posto de Coordenação e monitoramento entre outros equipamentos de uso 

público necessários ao cumprimento de parte dos 34 critérios exigidos pelo Programa 

Bandeira Azul. 

Tais mudanças precisam ocorrer de maneira urgente e emergente, tendo em vista que a 

PRAIA DO PERÓ pleiteia a CERTIFICAÇÃO para a temporada 18/19, o que faz com que 

nosso mandato se preocupe com os prazos e a necessidade de se implantar tais medidas, as 

fim de atrair este selo, gerador de emprego e renda para o município, mediante a exposição 

turística de nosso município no mercado internacional, além de trazer qualidade de vida e 

sustentabilidade ao entorno. 

Nesse sentido, solicitamos ao Executivo que busque parcerias com o empresariado 

local a captação de verbas federais e estaduais para a realização dessas intervenções, o mais 

rápido possível. 


