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REQUERIMENTO Nº 005/2016 
 

 

Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e  

Senhores vereadores: 

 

 Passados quase três anos da aprovação de meu Requerimento nº 170, de 

24/09/2013, quando não obtive apoio necessário para a Câmara Municipal 

promover a audiência pública sugerida, para discutirmos a atividade mineral em 

Ipixuna do Pará, reapresento a matéria, na sua íntegra, na esperança de juntar 

plenária para discutir este relevante tema.    
 

Passamos a REQUERER da Mesa Diretora, que na forma regimental e, 

depois de consultado o soberano plenário desta Casa de Leis, seja realizada a 

convocação de uma Audiência Pública para discutirmos a ATIVIDADE 

MINERAL EM IPIXUNA DO PARÁ, por conta do minério caulim que é 

explorado pelas empresas Imerys Rio Capim Caulim e Pará Pigmentos, 

convidando para o referido evento o Sr. Prefeito Municipal, vereadores, 

secretários municipais, Sr. Secretário de Estado de Mineração, representante do 

Ministério Público Estadual, representante do SINE/Belém, a sociedade civil 

organizada, estudantes e população em geral. 

  

JUSTIFICATIVA 
 
 

 
A exploração mineral no Município de Ipixuna do Pará teve Inicio no ano de 

1994 com a Imerys Rio Capim Caulim. Já no ano de 1996 teve início as 

atividades da empresa Pará Pigmentos S/A. Ocorre que desde que foi 

implantada essas empresas para a extração mineral existente em nosso solo, os 

nossos governantes só tem se preocupado com os repasses do CFEM para os 

cofres do Município, não dando a real atenção para outros serviços e benefícios 
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sociais que as empresas tem obrigação de prestar ao Município, como a 

empregabilidade de nossos Munícipes. 

Passado quase 20 anos, poucas audiências públicas foram realizadas para 

debater o tema, objetivando prestar contas do trabalho que vem sendo 

desenvolvido, havendo no caso pouca transparência, pois não se tem 

conhecimento do número de empregos que foram gerados, além de outras 

interrogações como: qual desses empregos são destinados aos moradores de 

Ipixuna do Pará? Quais os investimentos realizados? Qual o projeto de expansão 

do empreendimento? Quais os impactos socioambientais? Enfim, há a 

necessidade de se prestar contas com a sociedade das atividades que foram 

desenvolvidas nos últimos anos. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA, 22 de 

março de 2016. 

RAILTON DA SILVA  
Vereador  


