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EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA 
 
 

 
INDICAÇÃO N° 030/2021 

 
 
Senhora Presidente, Apresento a V.Exa., nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito e Secretário de 

Desenvolvimento e Turismo, para que seja executado a lavação e limpeza do prédio, 

roçada do matagal e melhorias de sinalização na Estação Ferroviária do São João. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

  
 
A presente Indicação justifica-se, considerando a importância em manter viva 

nossa história e pontos turísticos do município. A Estação Ferroviária do São João é um 

ponto onde dezenas de pessoas do nosso município e também de fora visitam 

semanalmente ou mensalmente; é um ponto utilizado como pano de fundo para 

ensaios fotográficos; é um local muito frequentado pelos ciclistas, ou seja, é um local 

que precisa ser conservado visando manter viva a história dos nossos antepassados. 

 

Sugiro ao Poder Executivo o seguinte: 

 

• Fazer a lavação e limpeza do prédio; 

• Fazer a roçada do matagal ao redor do prédio; 

• Colocar placas de identificação do patrimônio público e 

penalidades para quem não os preserva; 

• Colocar lixeiras. 

  

Atualmente o local encontra-se em péssimo estado de conservação e sem 

qualquer tipo de cuidados. Dessa forma, torna-se imprescindível manter viva nossa 

história e que as providências cabíveis possam ser aderidas pelo Executivo Municipal. 

 

E, por fim, considerando que foram vários os pedidos feitos a este Vereador, 

por grande parte da sociedade Agrolandense. 
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Termos em que 
Pede Deferimento. 

 
 
 
 

Plenário Vereador Emil Jansen  
Agrolândia, 31 de maio de 2021. 

 
 
 

DANIEL NECKEL 
Vereador 
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