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INDICAÇÃO Nº. 005/2022 

O Vereador WALDEMIR LÚCIO RÔMULO, 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 do Município de Rochedo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, com cópia ao Superintendente do PROCON/MS, Senhor MARCELO MONTEIRO 
SALOMÃO, solicitando que seja disponibilizada uma sala para implantação de um Balcão do 
Consumidor do PROCON na cidade Rochedo/MS. 

JUSTIFICATIVAS 

O objetivo dessa indicação é facilitar para os consumidores que enfrentam dificuldades 
para pleitear os seus direitos, seja por falta de informação, desconhecimento, ou mesmo pela 
dificuldade de deslocamento até a instituição. 

O PROCON é um órgão público que atua primordialmente na proteção e defesa dos 
direitos dos consumidores e seus interesses, na esfera individual e coletiva. Trata-se de um órgão 
extrajudicial considerado como um meio alternativo para a solução de impasses e conflitos, assim, 
sua implantação permite o acesso à justiça nas relações de consumo. 

Sob tal perspectiva, verifica-se a necessidade de atendimento do Procon para a 
comunidade Rochedense, motivo pelo qual solicita a cedência de uma sala para implantação do 
Balcão do Consumidor para que população possa ter acesso aos seus direitos.  

 
Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 17 de Fevereiro de 2022. 

 

 

WALDEMIR LÚCIO RÔMULO 
Vereador 
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