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INDICAÇÃO Nº. 001/2022 

O Vereador JOSÉ CORRÊA BARBOSA, autor da presente Indicação REQUER que, 
ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Rochedo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando medida administrativa para Resolução 
da falta de água nas residências de Rochedo e dá outras providências. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que, o aumento crescente da população na cidade de Rochedo, 
aumenta automaticamente, o consumo de água potável nas suas residências;  

Considerando que, nos fins de semana, aumenta esta população pela presença de 
proprietários e convidados que moram fora de Rochedo e, que vem passar aqui os finais de 
semana, aumentando assim o consumo de água potável;   

Considerando que, o volume de água retirado dos poços artesianos existente hoje 
em Rochedo, que em época de secas na cidade, tem sido insuficientes para atender a 
demanda de seus consumidores; 

Considerando finalmente que, existe na cidade de Rochedo o número considerável 
de residências que não tem caixa d’água;  

Venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência uma medida administrativa 
para a resolução deste problema, que tanto aflige todos os anos a nossa população, 
principalmente, aquela mais humilde, para que possam ter em suas residências, caixa d’água.    

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 24 de Fevereiro de 2022. 
 
 

JOSÉ CORRÊA BARBOSA 
Vereador 
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