
  

    Nós, moradores nas imediações do antigo 

laticínio de nossa cidade, vimos junto ao Exmº Sr. Paulo 

Pedro Rodrigues, Md. Prefeito Municipal de Tacuru-MS, 

e também junto aos Vereadores da Câmara Municipal 

de Tacuru-MS, pedir que sejam tomadas as 

providencias o mais breve possível no sentido de que 

seja implantado o sistema de energia elétrica em nosso 

bairro, pois já foram construídas varias casas no local 

e os proprietários estão sem energia elétrica, sem 

contar que as ruas estão totalmente as escuras por 

falta de luminárias, pedimos também que seja feita a 

limpeza geral das ruas e terrenos que estão totalmente 

tomadas pelo mato e entulhos.  

    Na certeza da atenção por parte de 

nossas autoridades, desde já agradecemos o vosso 

empenho.  

    Tacuru-MS, em 27 de abril de 2015. 
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