
 Ata da Audiência Pública para apresentação das Metas Fiscais do 

1º Quadrimestre de 2022 do Governo Municipal de Gravatá. 

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, deu-se início a 

audiência pública do 1º quadrimestre de 2022, referente as Metas Fiscais do 

período de janeiro a abril de 2022, realizada no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Gravatá, conforme edital de convocação para essa audiência, 

assinado pelo Prefeito Joselito Gomes da Silva, e publicado no dia 14 de maio 

de 2022. A audiência teve início às 10h e 33min, e contou com a presença do 

Sr. Vital Medeiros de Melo, Secretário de Planejamento e Orçamento, que ficou 

responsável por toda a condução dos trabalhos; presença  da Sra. Valéria 

Celestino, contadora do município, representando a NAAP; presença da Srª 

Márcia André, Secretária Executiva de Orçamento. Na oportunidade, o secretário 

Vital Medeiros registrou a presença da Professora Maria de Fátima Rito dos 

Santos, representando a Secretaria de Educação como intérprete de libras, afim 

de promover a inclusão social, como também, a presença do Vereador Nenê de 

Uruçu, o Sr. José Mário, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Gravatá, e da Srª Margaria servidora do IPA. O secretário Vital Medeiros, iniciou 

suas palavras justificando às pessoas que a presente audiência de prestação de 

contas está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. Logo em 

seguida, o secretário começou a apresentação das Metas Fiscais do 1º 

quadrimestre de 2022 e, destacou o compromisso com o cumprimento dessas 

metas pela atual gestão municipal. O palestrante prosseguiu com a 

apresentação das receitas correntes e de capital, apresentando seus conceitos 

e, posteriormente, apresentou os dados de arrecadação. Após a apresentação 

das receitas, foi apresentado ao público as despesas correntes e de capital, 

explicando seus conceitos e, posteriormente, apresentando o detalhamento das 

despesas públicas no 1o quadrimestre de 2022. E, após a apresentar esses 

dados, o secretário falou que o Município tem que aplicar no mínimo 25% dos 

recursos próprios em Educação, justificando que nesse período a gestão 

municipal aplicou 19,01% na área de Educação. A Contadora da prefeitura, Srª 

Valéria Celestino, pediu a palavra para reforçou sobre a constitucionalidade da 

aplicação de no mínimo dos 25% dos recursos destinados à Educação. No 

entanto, o Governo Municipal tem até o dia 31 de dezembro, do corrente ano, 

para atingir os 25% dos recursos destinados à Educação; contribuindo ainda com 

a apresentação, a Contadora do Município informou que a estimativa da 

arrecadação da prefeitura é excelente, até o final do exercício de 2022. E, de 

acordo com os dados apresentados, reforça a tese de que o município irá 

prosseguir com o andamento do planejamento sem que gaste mais do que 

arrecade, para evitar o seu endividamento. O secretário Vital Medeiros informou 

acerca da utilização dos recursos do FUNDEB, reforçando a necessidade de se 

atingir no mínimo os 70% e, mostrando que até o momento o município já utilizou 

64% dos recursos. O secretário continuou mostrando sobre a aplicação dos 

recursos destinados à saúde, ratificando que nesses quatro meses iniciais do 

ano a Prefeitura já utilizou mais do que os 15%, exigidos por Lei para a saúde, 

chegando a 19,80% de uso dos recursos do município. Em seguida, foi 



apresentado o detalhamento da Receita Corrente Líquida do primeiro 

quadrimestre de 2022. O secretário apresentou a necessidade de se falar sobre 

a Receita dos últimos 12 meses, afirmando a conexão com o planejamento 

orçamentário para 2023. Em seguida, foi apresentada a despesa com pessoal, 

onde o Poder Executivo atingiu um total de 48,91% das despesas com pessoal 

no primeiro quadrimestre. A Contadora do Município, Valéria Celestino, falou 

acerca da Dívida Consolidada, conceituando a dívida, e mostrando que até o 

final do primeiro quadrimestre o município alcançou o percentual de 26,22%, 

reforçando que a Receita Municipal não está comprometida, e, portanto, segue 

suas atividades de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, o 

secretário Vital Medeiros prosseguiu sua apresentação, destacando as principais  

obras e serviços realizados pela Prefeitura, nesse primeiro quadrimestre de 

2022, utilizando os recursos narrados anteriormente. O secretário ratificou o 

compromisso do Prefeito na realização dos festejos Juninos, com uma excelente 

programação artística, sem comprometer a continuidades dos serviços públicos. 

O secretário Vital Medeiros elucidou sobre a presença do município na etapa 

final do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, concorrendo nas categorias de 

Desburocratização e, Cidade Empreendedora. O secretário ainda afirmou aos 

presentes que, no dia de hoje, a imprensa regional noticia que a prefeitura de 

Gravatá está em 1o lugar, no quesito portal da transparência, visto que o site da 

prefeitura sempre divulga as ações da administração municipal. O vereador 

Nenê de Uruçu pediu a palavra para reforçar a parceria entre a Câmara Municipal 

dos Vereadores e a Prefeitura de Gravatá, onde os projetos realizados pelo 

município contam com a participação do Poder Legislativo. Em seguida, para 

encerrar a reunião, o senhor Vital Medeiros a agradeceu a todos as pessoas que 

compareceram a audiência pública. E, para constar, eu Marcia André, lavrei a 

presente ata que segue por mim assinada e pelo secretário de planejamento e 

orçamento, Vital Medeiros de Melo. 


