
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 16 de outubro 

de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 16 de outubro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os 

vereadores (as): Ailton Costa, Catré, Cobra, Professor Edivaldo, Emerson Cardoso, Emir 

da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga. 

A sessão contou com a presença da Gerente da Agência do Banco do Brasil no Município, 

Renata. 

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O presidente da Câmara, vereador Leonardo de Sousa Santos - Irmão Leonardo – abriu 

os trabalhos pedindo que fosse a leitura da ata da última sessão, fez leitura da 

correspondências e apresentou informes. 

Irmão Leonardo informou que a nova gerente da Agencia do Banco do Brasil no 

Município, Drª Renata, participa da sessão para prestar alguns esclarecimentos sobre a 

atuação do Banco no Município, bem como sobre um programa direcionado à questão 

dos créditos rurais.  

Renata, gerente da Agência do Banco do Brasil, disse que é de São Raimundo das 

Mangabeiras e que iniciou sua carreira na agência do Município. Disse que percorreu 

outras agências para poder retornar como administradora. Disse que está a serviço da 

comunidade mangabeirense. Disse que participa da sessão para se apresentar como 

nova administradora da agência, bem como para falar da lei nº 13.340, de 2016, que 

traz medidas de incentivo à liquidação de dívidas rurais nas áreas de abrangência da 

SUDENE. Disse que é uma medida governamental para a região da SUDENE, que inclui 

São Raimundo das Mangabeiras. Disse que a medida concede abatimentos que chegam 

a 95% para algumas dívidas rurais. Disse que não são todas as dívidas que estão 

enquadradas na medida, que é destinada a operações rurais contratadas até 2011. Disse 



que as pessoas que têm dívidas rurais podem procurar o Banco para obterem mais 

informações. Disse que o prazo para procurar o Banco para obter o benefício é até o dia 

29 de dezembro deste ano. Disse que os descontos variam entre 25% e 95%. Disse que 

a medida é apenas para negociação para pagamento à vista, não pode haver 

parcelamento da dívida. Disse que todos os funcionários da agência estão aptos a 

verificarem se a operação está ou não enquadrada. Disse que quando existe esse tipo 

de negociação para pagamento com desconto, o banco negocia, recebe com o valor 

menor, mas o cliente fica impedido de operar com o Banco do Brasil. Disse que no caso 

da medida para as dívidas rurais, o Banco não faz nenhum tipo de distinção e o produtor 

poderá continuar a operar com o Banco normalmente. 

Irmão Leonardo disse acreditar que é uma oportunidade ímpar para que a informação 

divulgada pela gerente chegue ao maior número possível de pessoas enquadradas.  

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse, às pessoas que 

possuem débitos relativos a dívidas rurais, que essa é uma boa oportunidade. Disse que 

quase todas as pessoas precisam de serviços bancários e que por isso é importante que 

o cliente fique adimplente com o Banco. Disse que o nome negativado causa muitos 

constrangimentos. Disse que a presença da gerente à sessão é muito importante, pois 

muitas pessoas deixam de ter acesso a um benefício por falta de informação. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que a Renata é uma 

amiga dele de infância. Disse que é uma satisfação ter uma gerente do Banco filha do 

Município. Disse que a Câmara já deu oportunidade a outros gerentes da agência, bem 

como a Câmara já foi palco de muitas cobranças quanto ao Banco do Brasil. Disse que,  

com diálogo, houve melhoria dos serviços. Disse que atendimento melhorou, assim 

como a questão de dinheiro nos caixas eletrônicos. Disse que a Câmara de São Raimundo 

das Mangabeiras tem crédito junto à população, sendo usada para muitas cobranças, 

muitas das quais que não são de responsabilidade da Câmara. Disse que os vereadores 

estão para contribuir. Disse que, como comerciante, sempre viu o Banco do Brasil como 

um parceiro. Disse que sempre usou dinheiro do Banco para investimentos e que se o 

objetivo não for desviado vale à pena.  

Irmão Leonardo disse que São Raimundo das Mangabeiras realizou, em 2010, junto ao 

Banco do Brasil, uma operação chamada Provias, com autorização da Câmara, vindo a 

adquirir várias máquinas, caçamba e caminhão. Disse que naquela época apenas duas 

cidades no nordeste reuniam condições de realizar a operação, São Raimundo das 

Mangabeiras e outra cidade de Pernambuco. Disse que recebeu a informação que São 

Raimundo das Mangabeiras pode contratar outra operação de crédito e que a gerente 

deverá apresentar a linha crédito ao prefeito para saber se o mesmo tem interesse. 

Disse que, hoje, apenas três cidades no Maranhão podem acessar essa linha de crédito, 



inclusive São Raimundo das Mangabeiras. Disse que é importante a cidade continuar 

adimplente com as instituições bancárias. Disse que dados recentes apontam que 80% 

das prefeituras do Maranhão atrasarão a folha de pagamento em Novembro e que 

somente 20% terão condição de pagar as folhas em dia. Disse que muitas prefeituras já 

estão com suas contas do FUNDEB em atraso.  

Irmão Leonardo Questionou à Renata sobre o horário de funcionamento da agência, 

pois muitas pessoas questionam porquê a agência funciona somente até meio dia. 

Renata disse que cada agência é classificada por níveis. Disse que em São Raimundo das 

Mangabeiras tem um única agência Bancária cadastrada junto ao Banco Central. Disse 

que a unidade de atendimento da Caixa no Município é um escritório de negócios e o 

Bradesco é um posto avançado. Disse que, como única agência, o Banco do Brasil fica 

sobrecarregado. Disse que, com isso, é preciso que aja tempo para que os funcionários 

realizem outras atividades na agência após o atendimento ao público. Disse que a 

questão do horário tem a ver com regulamentações do Banco Central e que se o Banco 

funcionasse cinco horas não haveria funcionários em quantidade suficiente. Disse que 

quando outro banco abrir agência no município será possível ampliar o horário de 

funcionamento. Disse que a agência atende o público de 9h às 12h. 

Emir da Cerâmica (PDT)  

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – questionou à gerente qual a 

motivação para a criação da lei que garante descontos a quem contraiu crédito agrícola 

até 2011. 

Renata disse que a lei foi promulgada em função das várias secas consecutivas que 

atingiram a região nordeste. Disse que com a ocorrência da seca muitos produtores não 

conseguiram honrar suas dívidas. 

Emir da Cerâmica questionou porque a lei só está sendo divulgação agora, quase no fim 

do prazo para adesão ao benefício. 

Renata disse que o banco teve que adequar o sistema para garantir os benefícios da lei. 

Disse que o banco passou por esse período de adaptação e que a medida só foi efetivada 

ente maio e junho. Disse que, com a proximidade do fim do prazo, o Banco está 

intensificando a divulgação. 

Emir da Cerâmica disse acreditar que o Banco demorou para regulamentar a medida, 

quase um ano, e que a divulgação do benefício foi pequena. Disse que tem o 

conhecimento de que o critério adotado pelo governo para aprovar a lei realmente teve 

relação com as secas porque passou a região Nordeste. Disse que o tempo é curto para 

que as pessoas possam se beneficiar da lei. Disse que este momento é ruim para a 

pecuária, o que prejudica ainda mais os produtores.  Disse acreditar que o alcance da lei 

no Município será pequeno, pois o prazo para a adesão é curto. 



Renata disse que a divulgação vinha sendo feita junto às empresas que trabalham com 

assistência técnica e fazem os projetos para os produtores, bem como através dos 

sindicatos. Disse que a presença à sessão visa amplificar ainda mais a divulgação para 

que a informação chegue às pessoas que não foram comunicadas anteriormente. 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que negociar debito no Banco nessa época 

é complicado. Disse que a melhor época é final de maio e início de junho. Disse que a 

negociação é importante, pois sem ela muitos não conseguem honrar suas dívidas, 

principalmente por conta da seca. Disse que foram cinco anos de poucas chuvas. Disse 

fica grato pela presença da gerente do Banco para esclarecer o povo do Município sobre 

os benefícios oferecidos. 

Cobra disse que recebeu notícia boa do Fernando, encarregado da Caema que esteve 

no município, que informou que só está faltando o levantamento topográfico pra que a 

Caema inicie a melhoria no abastecimento. Disse que recebeu mensagem de um 

morador do Bairro Vila Ceci informando que o Bairro agora está tendo água. Disse que 

essa semana cobrou do gestor sobre a melhoria de uma parta de uma estrada na região 

do Itapecuru. 

Cobra disse que recebeu cobrança com relação à limpeza pública. Disse que vistoriou a 

situação e que constatou que a limpeza pública não está boa. Disse que recebeu a 

informação de que a empresa que ganhou a licitação não está dando conta do serviço.  

Disse que passará a informação ao prefeito. Disse que o povo quer a cidade limpa.  

Júlio da Foto Layser sugeriu que aja diálogo dos vereadores com a empresa que ganhou 

a licitação da limpeza pública, assim como foi feita com a outra empresa. Disse que se 

for observado que a empresa não dará conta do serviço os vereadores já podem pedir 

para a empresa desistir. 

Cobra disse que a nova empresa colocou preço menor do que a empresa que saiu. Disse 

que a empresa deve colocar um valor que seja possível de cumprir e não colocar preço 

baixo só para ganhar a licitação. 

Professor Edivaldo (PSDB) 

O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – disse que participou de 

uma conferência que tratava sobre a comida de verdade no campo e na cidade. Disse 

que teve a oportunidade de escutar a fala de uma pequena produtora sobre as linhas 

de crédito do Banco do Brasil, onde ela relatou que sente dificuldades para ter acesso a 

crédito para produzir. Questionou quais os programas que o Banco destina aos 

pequenos produtores. 

Renata disse que o Banco é o grande fomentador do agronegócio no Brasil e tem linhas 

de crédito para os pequenos produtores, principalmente o Pronaf, incluindo o Pronaf 



Investimento e Pronaf Custeio. Disse que na região Nordeste o Banco enfrenta o 

problema da inadimplência. Disse que o Banco estabelece percentuais máximos de 

inadimplência e que isso acarreta dificuldade de acesso ao crédito no Município. Disse 

que o Banco tenta todos os dias reduzir a inadimplência para que aumente a quantidade 

de crédito disponível.  

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – parabenizou a Renata por voltar 

à agencia do Banco do Brasil de São Raimundo das Mangabeiras. Disse acreditar que a 

volta da mesma à cidade vai engrandecer a agência. Disse acreditar que haverá procura 

pelo benefício apresentado. 

Irmão Leonardo fez leitura de oficio circular da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, informando que haverá uma capacitação de fortalecimento da rede de 

atendimento, proteção e garantia dos direitos no município, a realizar-se no dia 17 de 

outubro, das 08 às 12 e das 14 às 18 horas. 

Irmão Leonardo informou que na última semana a cidade recebeu um engenheiro da 

Caema, conforme estava previsto, que trouxe a informação de que, possivelmente, no 

final de janeiro e início de fevereiro comece a melhoria do sistema de Abastecimento de 

água da Caema no Município. Disse que foi conversado sobre a possibilidade da 

interligação da rede aos bairros que ainda não são atendidos pelo sistema. 

Irmão Leonardo informou que a construção da estrada que liga o Povoado Morro do 

Chupé à Agroserra, via Canto Grande, deverá iniciar até o início da próxima semana.  

Disse que a Brasilagro tem a intensão de produzir açúcar no Município e que está 

tentando adquirir mais uma parte da área da Agroserra. 

Grande Expediente 

Professor Edivaldo disse que o Dia do Professor, 15 de outubro, é uma data muito 

importante para o Brasil. Disse que, como professor, é conhecedor do grande papel, do 

grande trabalho, que um professor exerce dentro de uma sociedade, e que não poderia 

deixar de fala da data. Disse que o professor não é apenas professor, ele é tudo o que 

se imagina de profissão, de desenvolvimento, de progresso. Disse que todos os 

professores, em especial os do município, estão de parabéns. Disse que o município está 

de parabéns pelo trabalho que todos esses profissionais vem exercendo. Disse que é 

uma profissão árdua, difícil. Disse que o professor sempre teve nas suas costas muitas 

responsabilidades e que a cada dia essas responsabilidades aumentam. Disse que os 

professores sempre procuram fazer o melhor. Fez leitura de mensagem dedicada a 

todos os professores. Fez menção à Professora Helley Abreu, que perdeu a vida tentando 

salvar a vida de muitas crianças, que foram atacadas por um vigia, em Minas Gerais. 

Professor Edivaldo disse que foi procurado por alguns moradores pedindo que fosse 

pedido a reivindicação da limpeza das ruas. Pediu que o Prefeito, o Presidente da 



Câmara e o Líder do Governo atuem para que o problema seja resolvido. Disse que a 

população já acostumou com a limpeza e que as ruas estão bastante sujas. Concordou 

com a ideia de que os vereadores conversem com a empresa que ganhou a licitação para 

cuidar da limpeza. Disse que os vereadores devem acompanhar os processos licitatórios 

para ficar por dentro das licitações, sobre o andamento dos serviços.  

Irmão Leonardo parabenizou todos os professores pela passagem do Dia do Professor. 

Disse concordar com a ideia de que os vereadores conversem com o responsável pela 

limpeza. Disse que tem preocupação com a qualidade dos serviços, pois a empresa que 

ganhou a atual licitação propôs um valor menor do que a empresa que não deu conta 

de prestar o serviço por um valor maior.  

Emir da Cerâmica disse que a inadimplência observada no município tem duas causas. 

Disse que o indivíduo que pega o Pronaf e compra moto, por exemplo, o faz porque se 

sente inseguro, pois não sabe de fato se o projeto dará resultado. Disse que falta 

assistência e conhecimento da atividade para que o Pronaf dê resultado. Disse que os 

grandes produtores geralmente tem equipe técnica própria ou recebem informações 

adequadas por outros meios. Disse que não existe no Município nenhuma assistência 

técnica voltada ao pequeno produtor. Disse que propôs que fosse feito contactação 

junto à Embrapa sobre o projeto reniva, mas que isso não ocorreu. Disse que agricultura 

é uma atividade lucrativa como qualquer outra e não deve ser guiada por ideologias. 

Disse que existe uma visão distorcida sobre a política de agricultura no município. Disse 

que com boa orientação é possível produzir com mais qualidade. Disse que no município 

ainda tem muitas gente que planta por impulso, sem a devida informação técnica. Disse 

que é preciso resolver o problema da assistência técnica, o que poderá ajudar a 

amenizar o problema da inadimplência, dentre outros benefícios.  

Emir da Cerâmica disse que infelizmente ainda continuará se assistindo o país com IDEB 

ruim, mal posicionado nos índices internacionais. Disse que não se forma conhecimento 

sem base e não se produz tecnologia sem conhecimento. Disse que não existe prioridade 

em melhorar o ensino no país. Disse que está se ensinando de tudo, menos 

conhecimento científico.  

Emir da Cerâmica disse, com relação à limpeza pública, que observa que quem ganha a 

licitação vem com a perspectiva de conseguir um aditivo e quando isso não ocorre a 

empresa acaba desistindo do serviço. Disse que em Mangabeiras tem o lixo doméstico 

propriamente dito, tem o lixo de construção, lixo de poda de arvores, capina, roço e 

varrição. Disse que a empresa vem com uma concepção e que a realidade é outra. Disse 

que quanto mais poder de compra tem o indivíduo mais lixo ele produz.  

Júlio da Foto Layser disse que outro problema é com relação a comerciantes, 

principalmente donos de supermercados, que jogam as caixas dos produtos no meio da 

rua. Disse que o município precisa dialogar com os donos dos supermercados.  



Emir da Cerâmica disse que o executivo é meio resistente à ideia de ser mais firme com 

determinadas situações. Disse que foi disseminado a ideia que qualquer lixo é de 

responsabilidade do município, o que acaba causando muita reclamação. Disse que é 

preciso observar o que é previsto no edital e informar à população sobre o lixo que é de 

responsabilidade da empresa licitada e o que não é.  

Considerações finais 

Júlio da Foto Layser disse que o mês de outubro tem várias datas comemorativas. Disse 

que o Governo do Povo não deixou as datas mais importantes sem comemoração. 

Parabenizou as crianças pela passagem do Dia das Crianças. Parabenizou todos os 

professores do Município pela passagem do Dia do Professor. Disse que o Governo do 

Povo reconhece a importância dos professores e citou como exemplo a questão do 

reajuste dos professores no início do ano. Disse que no dia 18 será o dia do Médico e no 

dia 28 o dia do Servidor Público, profissionais a quem dedicou parabéns. 

Mauricio Dião disse que foi questionado sobre a questão do poço da região da 

Cabeceiras e que recebeu a informação de que o poço será perfurado. Disse que o povo 

está preocupado com a questão da limpeza. Parabenizou pela estrada que ligará a sede 

do Município à Agroserra, disse que é uma obra que beneficiará a cidade. 

Irmão Leonardo agradeceu a presença de todos os vereadores e do público e não 

havendo mais nada a tratar declarou encerrada a sessão. 

As sessões Ordinárias da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras são 
realizadas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e são abertas ao público.  

Às quartas-feiras, é feita a transmissão de resumo das sessões pela Rádio Comunitária 
FM Rio Neves, a partir das 10:30 horas. A rádio transmite na frequência 87,9 MHz, 
podendo ser ouvida também pela internet em www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

