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Ata da Reunião com representantes do 
Ministério Público do Trabalho, em 20 de 
outubro de 2022 
  

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 
e dois (2022), às 10:15 horas da manhã, no Plenário Francisco Mamede, situado 
a avenida Senador Lemos, nº 357, na cidade de Melgaço-Pá, reuniu-se os 
vereadores e representantes do Ministério do Trabalho, em caráter 
extraordinário, sob a presidência do senhor vereador Elias Sarraf Pacheco, tendo 
os demais vereadores José Francisco Viegas Dias, José Nilson Ferreira Rocha, 
José Antonio Souza Ramos, José Filho Pereira Correa, Eliabe Rodrigues Lima, 
Carlos Diniz Miranda Costa e Gil Paulo Nunes Brilhante, além das senhoras 
Procuradoras do Ministério do Trabalho Rejane de Barros Meireles Alves e 
Patrícia de Melo Sanfelici. Aberta a sessão pelo senhor Presidente, a palavra fora 
franqueada a senhora Rejane Alves, para que a mesma expusesse o motivo da 
reunião. Feito isto, a senhora, após saudar os presentes, agradeceu o apoio e a 
gentiliza dos vereadores e falou de seu trabalho na região marajoara, que era 
sobre o combate e prevenção ao trabalho infantil. Disse que o objetivo do 
projeto era resgatar a infância e a adolescências das crianças e que ele tinha três 
eixos: Educação, capacitação dos e educadores e direitos jurídicos; falou da 
importância de se discutir o assunto em sala de aula; disse que já iniciara este 
trabalho no mês de julho do ano passado, fazendo capacitação com referencia 
as políticas públicas. Disse que precisava de uma interlocução com os gestores, 
secretários e vereadores. Falou da importância de tornar esse atendimento 
concreto e que iria fazer visita  a todos os setores, inclusive já falara com o senhor 
vice-prefeito Raimundo de Jesus Pereira Lima; disse que verificou várias 
situações de fragilidade, com muitos problemas em todos os setores do 
município; falou da necessidade do investimento de recursos planejados e 
disponíveis, chamando a atenção dos senhores vereadores e mostrando os 
problemas, os quais eram muitos complexos; disse que a sociedade estava de 
contra mão para a gravidez precoce; falou da necessidade da construção de uma 
sociedade desenvolvida e que precisava de um estudo para combater a miséria 
e a pobreza; citou a falta da permanência das crianças nas escolas e o ingresso 
delas no mercado de trabalho, mais que para isso não iriam queimar a etapas; 
falou que Melgaço precisava sair desse incomodo pior IDH do país, fazendo uma 
mudança excessiva, pois ele era um município pequeno, que tinha muitas 
dificuldades na articulação entre os setores; disse que cada um tinha que ficar 
no seu quadrado, trabalhando uma articulação intersetorial para um objetivo 
maior que era o desenvolvimento. Finalizando falou que o Ministério Público 
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está para ajudar e desenvolver um trabalho de combate e prevenção infantil, 
avançando no sentido de uma educação sexual segura e responsável do 
adolescente. Disse que iria encaminhar à Câmara toda documentação para ser 
socializada com todos. Em seguida a palavra fora dirigida a senhora Patrícia de 
Melo Sanfelici, que começou falando que era do Rio Grande do Sul e ao conhecer 
o projeto nacional, se identificou com ele; falou do trabalho doméstico das 
crianças e da cultura do açaí que são semelhantes a muitos outros. Disse que a 
Constituição Federal protege as crianças e adolescentes. Disse que a exploração 
do trabalho infantil, traz muitos danos às crianças, pois, segundo ela, elas estão 
em processo permanente de formação, sem contar psicologicamente os graves 
problemas causados a elas, por isso defendeu o combate e prevenção ao 
trabalho infantil. Pediu que as crianças fossem protegidas e também que fosse 
implementados serviços públicos. Perguntou como estava a situação dessas 
crianças no Município de Melgaço. Disse que o Ministério Público é um órgão 
investigador e produtor. Disse que existia muitos problemas que eram causados 
pela falta de reconhecimento do poder público; falou que todos os setores da 
sociedade poderiam mudar o quadro existente; finalizou dizendo que o papel 
dos vereadores era fundamental e de suma importância e que a criança devia 
ser tratada como ela era. A seguir, a palavra fora usada pelo senhor vereador 
José Nilson Ferreira Rocha, que após saudar a todos falou que era a 1ª vez que 
esse tipo de ação era apresentado na Câmara; disse que conhecia a realidade, 
principalmente na zona rural, onde a dificuldade era maior em se fazer políticas 
públicas, pois já estava vereador a 21 anos e sentia a falta desse trabalho; disse 
que o estado oferecia somente  quatro lanchas para a região do marajó, o que 
segundo ele, não chega nem perto da necessidade. Falou da questão da família 
que muitas vezes colabora com o trabalho infantil e que os projetos que surgem 
para a questão, não deveriam ficar somente no papel, pois a realidade ficava 
muito além; disse que em pleno século XXI, os pais achavam que os filhos tinham 
que trabalhar para ajudar no sustento da família; disse que o município tinha 300 
barcos fretados para a condução dos alunos que estudavam até o nono ano. 
Disse que o Estado não oferecia ensino de qualidade para as crianças com até 16 
anos de idade. Falou que tanto o Ministério Público e o Município precisavam 
fazer políticas públicas. Falou dos ACs (Agente Comunitário de Saúde) e disse que 
o agente mais próximo da realidade era a educação; falou que em muitas 
famílias, os pais obrigavam os filhos a trabalharem. Por isso tinha que ser feito 
urgentemente algo concreto que envolvesse recursos, material humano e a 
Câmara já cobrara muitas vezes e que o MP é uma outra esfera; falou que a 
ausência do Estado em fazer política pública em Melgaço era o principal 
problema que devia ser feito imediatamente; citou um outro fator que era o uso 
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de drogas por muitas crianças e adolescentes. Finalizando sugeriu aos presentes 
que deveriam fazer um encontrão e desse, fossem tomadas medidas para que 
estas fossem colocadas no orçamento financeiro do município de 2023. Usando 
a palavra o senhor vereador Eliabe Rodrigues Lima, citou alguns fatos 
importantes que era a falta de lancha por parte da polícia local e o uso de drogas 
pelos adolescentes e também, segundo ele, se os filhos não trabalhassem, eles 
enveredavam por outros caminhos que levavam a prostituição, a droga e roubos. 
Seguindo a reunião, o senhor Elias Sarraf Pacheco, Presidente da Câmara 
Municipal de Melgaço, usou a palavra, após saudar a todos e falou que estava 
ouvindo atentamente seus antecessores falarem sobre o assunto – combate e 
prevenção do trabalho infantil – e disse que o município de Melgaço possuía uma 
população estimada em 27 mil habitantes, podendo se dizer que era um 
município rural, com rios, igarapés, furos e lagos geograficamente. Na zona 
urbana se tinha uma população mais ou menos de 10 mil habitantes e era 
composta de quatro bairros registrados e três sem registro e todos precisam de 
uma política pública, principalmente no Projeto de Deus, na fazendinha e em 
uma nova área que fora invadida recentemente. Diante de tudo isso, tinham um 
aumento populacional grande na zona urbana. Era um município com baixa 
desigualdade social e demográfica; disse que era preciso urgentemente articular 
projetos de políticas públicas; falou que o município tinha uma população 
dispersa, com lugares longícuo e de difícil acesso e dificuldade na locomoção, 
principalmente no rio laguna. Disse que precisava ser feito uma articulação e 
acompanhamento às famílias, integrando essa ação; depois disse: “me pergunto, 
que tipo de ação deve ser feita?” Pois nesses locais existem mais de 80% das 
famílias que estão atreladas às escolas. Depois se referiu a um outro setor do 
município que era a região das ilhas, um grande labirinto, onde os alunos saiam 
de suas casas às 7:00hs e retornam às 23:00hs, muitas vezes passando fome. 
Disse que a ausência do Estado era grande; depois falou que a Câmara Municipal 
prestava serviços de atendimento a população, apoiando outras entidades como 
IOB – Instituto de Oftalmologia do Brasil – que estava atendendo no período de 
10 à 21 de outubro; enquanto que no regional se tinha esse tipo de atendimento 
apenas uma vez por mês. Disse que era necessário que o Estado e Município se 
unissem numa integração, buscando ações positivas. Finalizando disse que a 
Câmara de Melgaço estava de braços aberto para ajudar em capacitações e 
ações que oferecessem e inserissem às crianças e adolescentes na sociedade; 
disse que até o dia 15 de dezembro o orçamento financeiro de 2023, estava 
aberto para que fossem inseridas ações que combatessem e prevenisse o 
trabalho infantil. Em seguida, pediu a senhora Rejane Alves que encaminhasse 
um relatório com ações concretas, as quais iriam ser transformadas em 
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requerimentos, que depois de aprovados seriam encaminhados ao Poder 
Executivo. A seguir como nada mais constasse, o senhor Presidente declarou a 
mesma encerrada, antes, porém, marcando uma nova reunião Ordinária a ser 
realizada no dia 21 de outubro de 2022, às 09:hs da manhã. Foi lavrada a 
presente ata, que após ser lida e aprovada pelo Plenário, será assinada pelos 
membros da Mesa. Plenário Francisco Mamede, em 20 de outubro de dois mil e 
vinte e dois.  
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