
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 115/2018.                                             Em, 14 de agosto de 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE PESAR À 

FAMÍLIA DO SR. TELMO MORAES, PELO SEU 

FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 19 DE 

AGOSTO DO ANO EM CURSO. 

 

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

  

REQUEIRO à Douta Mesa na forma regimental, outorga de MOÇÃO DE 

PESAR à família do Sr. Telmo Moraes, pelo seu falecimento ocorrido em 19 de agosto 

do ano em curso. 

 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2018. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador – Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

Nosso domingo foi mais triste com a notícia do falecimento do nosso amigo 

Telmo Moraes, fundador do Museu do Surfe na cidade de Cabo Frio. 

Telmo é natural do Rio de Janeiro e se mudou para a cidade da Região dos Lagos em 

1978. O surfista deu início no ano de 2012 ao museu na sala da sua casa em que 

morava, no Bairro Peró. Aqui, criou 4 dos seus 5 filhos e fundou a sua menina dos 

olhos; o Museu Internacional do Surf. 

O Museu conta no acervo com 823 pranchas de surf, body board e long board. 

Em 2016, ganhou um novo espaço, na Praça da Cidadania, próximo à Praia do Forte. O 

local é um dos mais procurados em Cabo Frio. Os dados da prefeitura apontam para 

cerca de 200 mil visitantes somente no ano de 2018. 

  O Museu é o maior do gênero das Américas Latina e Central e o terceiro maior 

do mundo. Guarda relíquias que contam a história do surfe mundial e também de 

grandes nomes da modalidade. Fazem parte do acervo, filmes, documentos, miniaturas, 

revistas, quadros, troféus e pranchas. 

Seu trabalho foi registrado por várias mídias e imprensas esportivas por conter no 

acervo algumas raridades e ser uma referência mundial para os amantes do surfe. 

   É com pesar, que esta Casa Legislativa lamenta o falecimento de Telmo Moraes 

e envia condolências aos seus familiares. 


