
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 282/2018.                                                               Em, 22 de agosto de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL A COLOCAÇÃO DE UMA ESTÁTUA EM 

HOMENAGEM A TELMO MORAES EM FRENTE AO 

MUSEU DO SURF, NA PRAÇA DA CIDADANIA, EM 

CABO FRIO. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

  

 A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais que o determina o interesse 

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

Prefeito Municipal solicitando a colocação de uma estátua em homenagem a Telmo Moraes 

em frente ao Museu do Surf, na Praça da Cidadania, em Cabo Frio. 

 

Sala de Sessões, 22 de agosto de 2018. 

 

 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA:   
 Natural do Rio, Telmo Moraes passou por São Paulo, mas abraçou Cabo Frio e veio 

morar em nossa cidade em 1978, quando começou a sentir os efeitos da violência na capital 

fluminense.  

Apaixonado pelas ondas começou sua coleção de pranchas com 50 modelos, até 

chegar às 823 relíquias em seu acervo. 

Fundou o Museu do Surf em 2012, mas foi fechado por um tempo, tendo sua 

reabertura em 2016 em um Shopping de nossa cidade, até que finalmente em 2017 foi 

reinaugurado na Praça da Cidadania. 

O Museu tem o maior acervo da América Latina e um dos cinco maiores acervos do 

mundo sobre o Surf. Disponibiliza para os visitantes uma exposição de pranchas, acessórios, 

documentos, fotos e outros itens ligados ao surf. 

O Museu já ultrapassou 200 mil visitas desde sua inauguração. 

Telmo faleceu no dia 19 de agosto, um dia após completar 66 anos. 

Através do Museu deixa seu legado e seu amor pelo Surf para milhares de pessoas que 

passaram e ainda vão passar por lá. 

Por todos os motivos acima, Telmo Moraes merece essa homenagem de nossa cidade. 


