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JUSTIFICATIVA

Itaituba é um municípiô, localizatjo no Estado do Pará e um dos principais

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

populacionais) do estado áo Pará, terôàira maior cidade do oeste paraense, e

possuiodécimoterceiromaiorProdutolnternoBruto(PlB)noEstado.Acidade

é considerada de medio porte, e umà das ôidades que apresentam crescimento

econômico acelerado no interior do Brasil. 
'É conhecida como cidade pepita

devido a intensa atividade de mineraç,ão'de ouro no vale do Rio Tapajós, a

grande 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 Sâo Lujz do TapajÓS) e o parque Nacional da Amazônia'

Por este motivo, o município. solicita o àpoio ao Governo Federal' para em

conjunto, lÍaze( o desenvolvirhento esperado, com qualidade que o País merece'

Itaituba está recebendo investimentos do Governo Fedeial no setor energético e

portuário e o aumento populacional é de 23}ok do atual' sendo necessário o

investimentonasáreasdeinfraestrutura.educaçáo,social,turísticoecultura,

previamente. Já está em íase iniciai para implantação destes projetos' com o

pico previsto para o corrente ano' Distante da capital Belém '1'381 Km' com uma

populaçáo estimada 2016 (IBGE) 98'485 pessoas' IDHM 0'640' está localizada

noterritóriodacidadaniaBRl63.PAdoMDAeBrasilSemMiséria'Destacam-
lu'pecuária. com produção estimada Banana (cacho)

de quantidade produzida ern,28 800 toneladas para o ano de 2017 ' conforme

estatística de IBGE Cidades'

Diante do exposto' a secrêtaria rnunicipal de infraestrutura' vem solicitar

que seja adquirido equipamenio de.oon'stÍução rodoviária para dá agilidade na
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recuperação de estradas vicinais dando uma melhor trafegabilidade da est

existentes e abrindo outros peQuenos'ramais para agilizar o escoamento

pequenos e médios agricultores à melhorando consideravelmente a produção

agrícola dos habitantes no entorno das estradas de Barreiras e Transfarturão,

dando uma melhor qualidade de vida ad pessoas da zona rural'
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