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Itaituba é um município, localizado no Estado do Pará e um dos principais

centros econômicos do oeste paraense. É a decima maior cidade (em termos

populacionais) do estado do Pará, terceira maior cidade do oeste paraense, e

possui o décimo terceiro maior produto maior Produto lnterno Bruto (PlB) no

Estado A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que

apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil. E conhecida

como cidade pepita devido a intensa atividade de mineraçâo de ouro no Vale do

Rio Tapajós, a giande diversidade de paisagens naturais (tais como as praias de

rio que se formam durante a época de seca, e também as corredeiras de água

localizadas próximas ao distrito de São Luiz do Tapajós) e o parque Nacional da

Amazônia. Por este motivo, o município solicita o apoio ao Governo Federal,

para em coniunto, trazer o desenvolvimento esperado, com qualidade que o País

merece. ltaituba está recebendo investimentos do Governo Federal no setor

energético e portuário de aumento populacional é de 200o/o do atual, sendo

necessário o investimento nas áreas de infraestrutura, educação, social, turÍstico

e cultura, previamente. Já está em fase inicial para implantaçáo destes projetos,

com o pico previsto para o corrente ano.' Distante da capital Belem 1.381 Km,

com população de aproximadamente população estimada 2016 (IBGE) 98.485

pessoas, IDHM 0,640, está localizada no territÓrio da cidadania BR 163-PA do

MDA e Brasil sem Miséria. Destacam-se a produção agrícola e/ou pecuária, com

produção estimada Banana (cacho) de quantidade produzida em 28.800

toneladas para o ano de 2017, conforme estatística de IBGE Cidades.

Diante do exposto, a secretaria municipal de infraestrutura, vem solicitar

que sejam adquiridos o equipamento agrícola necessário para dá agilidade na
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preparação do solo dos .agricultores e melhorando consideravelmente a

produção agrícola dos habitantes no entorno das estradas de Barreiras e

Transfarturáo, dando uma melhor qualidade de vida aos pequenos agricultores.
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