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Legislando com compromisso e determinação.
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Limoeiro do Norte.2l de novem

Tal solicitação visa beneficiar as comunidades de Cabeça preta. Tomé, Km 60,

Sucupira, Santa Maria, Carbomil, Assentamento Diamantina, Assentamento Zé maria do Tomé.

entre outras que hoje não possuem sinal de qualidade, também o polo de produção agrícola da

Chapada do Apodi no município de Limoeiro do Norte que conta com um conjunto de

empreendimentos como a FAPIJA, Del Monte, Frutacor, Complexo Solar Alex, Agrícola

Famosa" Banesa, Carbomil Química S/4, Calbras, GranSafra, empreendimentos da rlrea do

algodão como também centenas de pequenos produtores agrícolas, lojas de roupas, perfumaria,

comercio, mercados e mercadinhos, farmácias e os empreendimentos públicos como postos de

saúde, escolas, quadras e praças que possuem bom trafego de pessoas, como tambem beneficia

cidades adjacentes. Ao todo mais de l0 mil habitantes serão impactados diretamente, tendo em

vista o avanço tecnológico do campo e a maior necessidade de comunicação eficiente para dar

maior agilidade aos empreendimentos existentes na zona rural, tal tecnologia significará enorme

avanço para a nossa cidade.

bb de 2O22.
I
I
IL ___.

ii. D0 t

Estado do Ceaní

O Vereador signatrá.rio, no uso de suas atribuiçôes legais e na forma regimental em

vigor, vem respeitosamente requerer de V. Ef. que seja encaminhado o presente requerimento

a secretaria municipal de atividades econômicas, empreendedorismo, turismo, recursos hídricos

e energia e meio ambiente na pessoa do Sr. Ederson Cleyton Da Costa Castro solicitando que

inicie as conversas para que a Chapada do Apodi seja beneficiada com a implementação da

tecnologia 5G.
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Estado do Ceará
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Legislando com compromisso e determinação.

Atenciosamente,
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Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Exa. protestos de estima e

elevado apreço.


