
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 405/2018.                                                        Em, 06 de novembro de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A 
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO PERÓ. 

 

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 a revitalização da Orla da Praia do Peró. 

 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2018. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereador – Autor 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
A população do Peró orgulha-se de poder desfrutar de uma das últimas praias do nosso 

Estado, com índice zero de poluição, e que obteve a certificação do júri nacional do Projeto 

Bandeira Azul. 

A Praia do Peró é a segunda do estado a ter a Bandeira Azul. O júri que concedeu a 

certificação foi formado por representantes dos Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente, 

das Cidades e do Serviço de Patrimônio da União. 

Com 7,2 quilômetros de extensão e com águas sem qualquer poluição, a Praia do Peró 

é uma das mais procuradas por turistas e veranistas no litoral fluminense. A Bandeira Azul 

abrange, contudo, apenas um quilômetro da praia, na área urbana, onde já existe 

infraestrutura, como posto de salvamento, vias pavimentadas, iluminação pública e vias de 

escape. Serão necessárias obras complementares, como a melhoria dos acessos, banheiros 

públicos, reforma dos quiosques e melhoria na segurança pública. 

Acreditando que a reurbanização da Orla do Peró seja a complementação de um 

projeto que enaltece a nossa Cabo Frio perante toda a população do Peró bem como irá 

constituir-se em motivo de prazer e reconhecimento junto aos turistas como modelo de bem 

administrar. A deterioração causada pelo tempo indica a necessidade de vários reparos e 

manutenção para que não se perca uma conquista que é de todos os moradores do bairro, bem 

como dos turistas que aqui vêm desfrutar dos encantos da natureza. 


