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INDICAÇÃO Nº 0243/2018.                                                             Em, 24 de julho de 2018. 
 

SOLICITA AO EXMº PREFEITO MUNICIPAL QUE 

SEJA REALIZADA A AMPLIAÇÃO DAS 
DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO CORREAO EM 

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 Municipal solicitando para que sejam realizadas obras de ampliação no Estádio  

Correão, no Município de Cabo Frio, realizando a construção de uma arquibancada fixa ao 
lado direito do Estádio. Na rua de dentro do estádio que liga o bairro Jardim Caiçara ao 

bairro São Cristóvão, deixar aberto o portão da entrada pela Avenida Joaquim Nogueira e a 
construção de um muro por trás da arquibancada deixando o acesso da rua livre, já que o 

local é ligação de vários bairros como Jardim Caiçara, Palmeiras e Centro e irá facilitar o 
trânsito e o acesso aos bairros vizinhos. 

 

Sala das Sessões, em 24 de julho de 2018. 

 

 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 
 

JUSTIFICATIVA: 
Com o notório crescimento da equipe da Cabofriense, sua participação em 

campeonatos aumenta cada vez mais, com isso a presença de torcedores é cada vez maior, 
mas o número de lugares está pequeno para comportar esses torcedores. 

O Estádio Correão precisa de reforma de ampliação para atender as expectativas dos 
torcedores que queiram assistir as partidas de futebol realizadas no estádio. 

A ideia é que a entrada ao estádio pela lateral Av Joaquim seja construída uma 

arquibancada fixa para que possa acomodar melhor as pessoas que vem de outros locais 
para ver o jogo no nosso Estádio, já que o Clube Cabo-Friense é participativo nos 

campeonatos no Estado do Rio de Janeiro. 

Além da construção da arquibancada, o objetivo é que seja criada uma rua embaixo 

da mesma já que é um local de ligação e acesso a inúmeros bairros, e iria facilitar bastante 
o acesso dos motoristas aos bairros Jardim Caiçara, São Cristóvão e Palmeiras. 

Diante do exposto, apresento essa indicação de grande relevância para o nosso 

município e conto com o apoio dos nobres vereadores. 


