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UMA GESTÃO
COM TRABALHO
E COMPRoMISSO!

MAIS DE

70 ruas
ASFALTADAS

desde o início da gestão até o momento

crateús recebeu

4335 doses
da vacina contra a covid 19

servidor valorizado:

prefeitura realiza
pagamento dos
funcionários

gestão municipal
prefeito de crateús

vice prefeito

Marcelo Machado é de família simples e humilde, filho de
agricultores, nasceu e viveu até os 15 anos de idade no distrito
de Irapuá, onde ajudava os pais nas atividades diárias do
campo. Veio para a sede de Crateús, morar com a avó (Dona
Maria Machado) para estudar. Estudou nas escolas: Lions Club,
Regina Pacis e Lourenço Filho (onde concluiu o ensino
fundamental). Em 1977, aos 21 anos de idade, ingressou no
primeiro ano do Curso Técnico de Contabilidade da Escola
Técnica de Comércio, onde conheceu a Dona Tereza Carrilho
(esposa). Em 1978 começou a trabalhar na Pepsi como
contínuo e já no ano seguinte foi promovido a encarregado do
depósito. Permaneceu trabalhando na empresa por 18 anos e
pela trajetória na distribuidora, passou a ser conhecido em
toda a região como “Marcelo da Pepsi”. Anos depois juntamente com a esposa fundou a empresa
Brisa Malhas. Já na história política, recebeu a influência do primo de seu pai Expedito Machado,
que o incentivou a ingressar na política, pois a família tem tradição nesse meio. A partir de então,
com o apoio de familiares e amigos, em 1992 foi candidato a Prefeito de Crateús pela primeira vez
e por uma pequena diferença de votos não obteve êxito. Nos anos seguintes, dedicou-se mais à
família e ao comércio. Teve a oportunidade de formar as cinco filhas: Marcela (Defensora
Pública), Jéssica (Farmacêutica), Daiane (Médica), Gabrielle (Médica) e Katerine (Advogada). Isso
o tranquilizou mais para ir em busca do objetivo que sempre foi de ajudar os conterrâneos e
contribuir com o desenvolvimento da sua terra natal. Ser prefeito de Crateús era um sonho que
pode concretizar e tornou-se realidade em 2016. Sempre procurou trabalhar em união com todo
o povo de Crateús, com respeito, diálogo, e buscando o desenvolvimento do município e a
melhoria da qualidade de vida da população. Durante quatro anos de Gestão conheceu a real
necessidade do município e se dedicou dia e noite a trabalhar pela população de Crateús. Os
desafios foram muitos, mas com muito trabalho e buscando parcerias, conseguiu grandes
avanços para Crateús em todas as áreas. Com o trabalho desenvolvido na gestão, Marcelo
Machado foi credenciado novamente a participar do pleito eleitoral de 2020. Onde houve o
reconhecimento da população que o reconduziu ao cargo de Prefeito de Crateús com 30.149
votos, atingindo um percentual de 73,89% do eleitorado do município. Embora eleito com o apoio
da grande maioria da população, o compromisso enquanto Prefeito é com todos os crateuenses
e com a população para continuar o processo de desenvolvimento do município.

prefeito

marcelo ferreira machado

francisco josé bezerra ( dr. nenzé (
vice prefeito de crateús
Dr. Nenzé, ex Prefeito de Crateús, médico, trabalha no
Hospital São Lucas, Gentil Barreiras e consultório particular.
Vem de uma família tradicional e hoje está Vice Prefeito de
Crateús, sempre preocupado com a área de Saúde e com o
desenvolvimento do Município.

prefeito marcelo machado acompanha de perto
o andamento das obras da gestão no município

uma grande gestão se faz
com uma grande equipe

assistência social
Anaysa Figueirêdo
Formada em Serviço Social pela Universidade Federal da
Paraíba, pós-graduada em Administração e Planejamento de
Projetos Sociais e Saúde da Família. Nascida em Milagres, no
Cariri Cearense, o seu ponto de partida foi a Secretária
Municipal da Assistência Social. Foi técnica de gestão e
gerente da vigilância epidemiológica na cidade de Cedro - CE.
Chegou em Crateús no finalzinho de dezembro de 2016, e
entrou na Secretaria de Assistência Social juntamente com a
primeira dama, D. Tereza Carrilho, sendo sua secretária
adjunta. Em abril de 2017 assumiu a pasta da secretaria, a qual
aprendeu a trabalhar cotidianamente pelo seu
engrandecimento, encontrou pessoas de pensamentos
positivos, cordiais e acolhedoras.

ações da secretaria
A Prefeitura Municipal de Crateús, através
secretaria de assistência social lança da Secretaria de Assistência Social, lança
edital para seleção temporária de 143
vagas para carências e 144 para cadastro
de reserva. As vagas são para diversas
áreas da Secretaria.

edital para
seleção temporária

cartão mais infância

628 famílias
beneficiadas
A Prefeitura Municipal de Crateús,
através da Gestão Marcelo Machado,
em parceria com o Governo do Estado,
executa o programa Cartão Mais
Infância. São 628 famílias
beneficiadas com os investimentos na
Cidade.

programa mais na mesa
240 famílias beneficiadas
A Prefeitura Municipal de Crateús, através da
Secretaria de Assistência Social, executa o
programa Social Mais na Mesa. Através dele 240
famílias são beneficiadas com o programa de
distribuição de renda municipal.

assistência social

CONHEÇA a SECRETÁRIa DE assistência social

educação
CONHEÇA a SECRETÁRIa DE educação

ações da secretaria
REFORMA E AMPLIAÇÃO
DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
Mais de 7.000 alunos
beneficiados
Uma das prioridades na Gestão do Prefeito
Marcelo Machado e da Secretaria de Educação
têm sido a de garantir uma educação pública de
qualidade. Neste sentido, a reforma e ampliação
na infraestrutura das unidades escolares irão
oferecer melhores condições de trabalho para
os professores, gestores e demais servidores e
beneficiarão mais de 7.000 alunos com mais
conforto, segurança e dignidade.

40 unidades escolares
beneficiadas
Investimento:

R$ 10.526.959,12

PREFEITURA OFERECE CURSO
ONLINE DO GOOGLE PARA
GESTORES E PROFESSORES
A Secretaria de Educação implantou a solução Google for Education no ano de 2020 e vem investindo
em formação continuada para professores e gestores no uso das ferramentas digitais no contexto
educacional. As formações estão divididas em dois módulos: Google Administrador e Google
Classroom. O Google Administrador é um curso voltado para os gestores escolares gerenciarem a
criação de salas de aula online, e-mails de professores e alunos entre outras atividades de caráter mais
técnico. A Google Classroom, direcionada para os professores, objetiva fomentar as ferramentas e
recursos que podem ser utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem, visando torná-los mais
dinâmicos e atrativos para estudantes e professores.

educação

Luiza Aurélia Costa dos Santos Teixeira
Brasileira, natural de Acopiara/CE, casada, mãe de Lais, Jacinto
Neto João Victor, avó da Cecília e Luiz Davi. Pedagoga Universidade Vale do Acaraú-UVA, Licenciada em Química Universidade Vale do Acaraú-UVA, Licenciada em Biologia Universidade Vale do Acaraú-UVA, Pós Graduada em QuímicaFaculdade Farias Brito, Pós Graduada em Biologia - Faculdade
Farias Brito, Graduada em Gestão Escolar - Universidade Estadual
do Ceará (UECE), Pós Graduada em Gestão Escolar-Universidade
Vale do Acaraú (UVA), Mestranda em Ciências da educação pela
Universidade de Lisboa, Professora de Química da Rede Estadual
do Ceará, Professora de Ciências da Rede de Ensino de
Acopiara/CE, atuou como gestora na EEP Alfredo Nunes de Melo,
Secretária de Educação de Acopiara de 2013 a 2016, Vice-presidente da Undime/CE em 2014, Presidente
da Undime/CE no biênio 2015/2016, Secretária de Educação de Crateús de 2017 aos dias atuais, Membro
do Conselho Nacional de Representantes em Educação da Undime Nacional, Vice-presidente da
Macrorregião de Crateús da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará
(APDMECE) e Presidente da Undime/CE de 2019 aos dias atuais.

EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO
CONHEÇA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
Deyvid San Paiva da Silva
Pai da Cecília, acadêmico de Administração, cursou técnico em
agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Iguatu entre os
anos de 2006 e 2007. Teve como experiência profissional: Vice
Presidente da COOPEAFI de Iguatu no Ano de 2007; trabalhou
cinco anos na Ematerce; trabalhou 2 anos e meio no Instituto
Agropolos do Ceará; trabalhou 6 Meses como consultor do
SEBRAE em 2016; secretário de Desporto e Juventude do
município de Crateús entre os anos de 2016 a 2020.

VISITA A EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO

CULTURA

A Prefeitura Municipal de Crateús, através
da Secretaria de EMPREENDEDORISMO,
visitou empreendedores do Município,
com o objetivo de trocar experiências
entre municípios além de ouvir os
empreendedores. A visita aconteceu
juntamente com a equipe do
Sebrae/Crateús, Sebrae/Tianguá e da
Secretaria de Empreendedorismo de Ipu.

CULTURA

CONHEÇA A SECRETÁRIA
DE CULTURA

Janaína Martins Mourão
Filha de Antonio Luiz Lopes Mourão e Melânia Lopes Martins
Mourão. Formação: Graduada em Biologia (Instituição UVA); Pós
Graduada em Educação Especial (Instituição URCA); Professora
efetiva do Município de Crateús; Coordenadora do Projeto
Projovem Urbano; Conselheira Tutelar; Estagiária na Caixa
Econômica Federal; Estagiária do INSS; Coordenadora em Escola
nas provas do ENEM. Foi Secretária de Administração e Secretária
de Negócios Rurais.

PROJETO LEI DE EMERGÊNCIA
CULTURAL ALDIR BLANC
A Secretaria de Cultura de Crateús, através
da Secretaria de Cultura do Estado e Governo
Federal, destacam a participação na Live com
Artistas Crateuenses contemplados com o
Projeto Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc
- Crateús/CE com a Lei nº14.017, de 29 de
junho de 2020.

GRUPO JUNINO - PAIXÃO JUNINA DE CRATEÚS

esporte
CONHEÇA o SECRETÁRIo DE esporte
Natural de Barueri-SP. Filho de Francisco Batista Araujo
e Rita Pereira Araújo. Filho de cearenses, veio para
nosso estado ainda criança, morar na localidade de
Queimadas, onde construiu toda a sua história de vida.
Cursou o ensino fundamental I e II na Escola José de
Araújo Veras em Queimadas. Cursou o ensino médio no
Colégio Estadual Lourenço Filho. Cursou o ensino
superior na Universidade Vale do Acaraú UVA. Ex
Professor. Ex Conselheiro Tutelar. Ex Educador social do
CREAS. Atual Secretário de Esporte de Crateús.

esporte

Renato Pereira Araújo

ações da secretaria
Reunião com o
secretário de esportes
do estado do ceará
Durante o encontro, foram
encaminhados vários projetos, inclusive
o projeto Bolsa atleta, que contemplará
a Cidade de Crateús.

apoio ao Crateús Esporte
Clube nos jogos em nosso
município
Parabenizamos a todos que fizeram parte do Crateús
Esporte Clube, mesmo sem conseguir seu objetivo, mas o
que valeu foi o esforço de todos na competição.

SERVIDOR VALORIZADO
A PREFEITURA municipal de crateús efetuou O PAGAMENTO
DOS SERVIDORES nos dias:
FEVEREIRO

25

SECRETARIA

FUNDO

DE SAÚDE GERAL

FEVEREIRO

26

SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

INFRAESTRUTURA
CONHEÇA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Nascido em 01/07/1957, na cidade de Crateús, formou-se m
Educação Física no ano de 1984 pela Universidade de Mogi
das Cruzes - São Paulo. Pós-graduado em Ciências do
Esporte -1985 e bacharel em Direito em 1997. Pós-graduado
em cooperativismo. Secretário de Esporte de Crateús.
Ouvidor do município de Crateús. Controlador do Município
de Crateús. Sub-Controlador do Município de Crateús.
Monitor de Voleibol SUDEF pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza de 1979 e 1980. Campeão Cearense de Voleibol pelo Clube Círculo Militar de Fortaleza. Atleta de Voleibol, atletismo de provas de Pista e de
Campo pela Universidade de Mogi das cruzes. Atleta por duas vezes Vice-Campeão
Universitário Paulista Professor por 14 anos da disciplina de Voleibol de I e II pela Univ. de Mogi
das Cruzes; Técnico de Voleibol Feminino pela universidade de Mogi das Cruzes - 1995;
Professor de Voleibol e Atletismo pela Universidade Vale do Acaraú em Crateús; Secretário de
Infraestrutura de Crateus de 2017 a 2020. Atual Secretário em 2021.

INFRAESTRUTURA

Agileu de Melo Nunes

ações da secretaria

recuperação
de estradas

zona rural

A Prefeitura Municipal de Crateús através da
Gestão Marcelo Machado, continua realizando
trabalhos de recuperação de estradas, aterros
com manilhas e retirada de atoleiro nas estradas
da zona rural do município, dando continuidade aos
serviços que são executados desde o início da
gestão.

localidade de boa vista

localidade de assentamento retiro

O m o ra do r Lu i z C a b o c l o f a z o s e u

Dentre os serviços executados neste ano,
depoimento: " Estou com 74 anos de idade,
conheci dois prefeitos bons, Leandro
destacamos: serviços de aterros e
Martins e Marcelo Machado, os dois fizeram
terraplenagem nas localidades de Cabeça
só o bem para a população. A estrada ficou
muito bem feita, como nunca havia sido
da Onça, Batateiras, Boa Vista e Pau de
feita’’
Óleo; serviços de aterros com manilhas e
retiradas de atoleiros na estrada que liga Vítôr ao Tourão, Assentamento Retiro, Santiago,
Assentamento Dom Fragoso, Bom Jesus e Riacho Fechado; serviços de aterros com manilhas e
retirada de atoleiros na estrada que liga Crateús ao Carnaubal, Carnaubal a Vila Graça e na
estrada que liga Bom Lugar a Águas Belas.

MAIS ASFALTO
PARA CRATEÚS

O Dentista Dr. Juscelino faz o seu
depoimento: ‘‘Está sendo um trabalho
muito bem feito, facilita para o transito, e
evita acidentes”.

RUAS

O comerciante Manoel de Souza Marinho
faz o seu depoimento: “A 22 anos que
convivemos com a lama nesta rua, agora
ficou muito bom, todo mundo satisfeito”
rua dr. josé furtado - cidade nova

A moradora Dona Fátima faz o seu
depoimento: “O que está se vendo é um
serviço jamais visto. Nós acreditamos na
gestão do Prefeito Marcelo Machado”

ASFALTADAS
desde o início da
gestão até o momento

O morador Mestre Gonçalinho faz o seu
depoimento: “Há 42 anos que moro nesta
rua, hoje é um sonho realizado, a marca da
gestão Marcelo Machado já esta feita”.

rua 21 de abril - cidade nova

A Prefeitura Municipal de Crateús na Gestão do Prefeito MARCELO MACHADO, realiza a Obra de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em diversas ruas do Município de Crateús. Já são mais de 70 ruas
asfaltadas com recursos próprios, dentre elas destacamos as Ruas Asfaltadas já em 2021: Rua
João Soares, Coronel Zezé, Barão do Rio Branco, Almirante Tamandaré, Carlos Rolim, Santos
Dumont, Firmino Rosa, Bento Coutinho, Cazuza Ferreira, Trav. Cazuza Ferreira, Trav. José de
Alencar, Joelson Silva Barros, Rua do Cruzeiro, Rua Moacir Bezerra, 21 de Abril, Dom Antonio
Batista Fragoso, José Furtado, Clóvis Catunda, Valdemir Rosa, Saturnino Silveira, Trav. Miguel
Cardoso, Gomes Coutinho e Marechal Hermes .

INFRAESTRUTURA

70

MAIS DE

rua almirante tamandaré- centro

rua firmino rosa - centro

bairro patriarcas

mais calçamentos
na sede e na zona rual

A Prefeitura Municipal de Crateús na gestão do Prefeito MARCELO MACHADO, realiza
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (CALÇAMENTO) em diversas ruas na Sede e na Zona Rural do
Município. No ano de 2021 destacamos: Rua Luiz Ximenes Aragão (Monte Nebo), Rua Nelson Barros
(Monte Nebo), Rosário 1 e 2, Águas Belas 1 e 2, Rua Raimundo Cândido (Cidade 2000), Rua José
Sales de Abreu (Cidade 2000), Rua Vicença Araújo Veras (Fátima I), Rua Rosa Rufino Avelino
(Planalto), Rua João Pinho de Macêdo (Venâncios), Rua João Tomé (Planalto), Rua Judá Costa
Sales (Fátima II), Trav. Judá Costa Sales (Fátima II), Rua Lucas Bezerra de Menezes (Fátima II),
Trav. Lucas Bezerra de Menezes (Fátima II), Rua Joana Rodrigues Palhano (Venâncios), Curral do
Meio 1 e 2 e Rua Padre Juvêncio (Monte Nebo).

INFRAESTRUTURA

O morador Sr. Jessé faz o seu depoimento: “Antes
aqui era um lamaçal, agora ta uma beleza, acabou a
lama, tem acesso ao nosso PSF, queremos
agradecer ao Prefeito Marcelo Machado”.

localidade de águas belas

A moradora Vilma faz o seu depoimento: “Um sonho
antigo que nós moradores sonhávamos e hoje está
sendo realizado. O prefeito Marcelo está cumprindo
esta promessa”.

rua josé sales de abreu -patriarcas

distrito de monte nebo

rua lucas bezerra de menezes -fátima ii

CONHEÇA o SECRETÁRIo DE negócios rurais
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
Nascido em Crateús, no dia 14 de fevereiro de 1993, filho de
agricultores, tendo como seu bisavô materno um dos
maiores pecuaristas do estado, Manoel de Andrade Portela,
onde o mesmo foi reconhecido na década de 80 como maior
produtor de leite no Estado.
Buscando seguir os passos de seus pais e de seu bisavô,
Bruno inicia no ano de 2006 a criação de bovinos e ovinos. Em
2012 forma-se em técnico em agropecuária. No ano de 2017 o
mesmo presta uma seleção do estado para extensionista da
Ematerce e ingressa na empresa de assistência técnica.
No ano de 2021 foi convidado para fazer parte da equipe da Secretaria de Negócios Rurais de
Crateús, na função de Secretário.

ações da secretaria

PROGRAMA DE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Capacitação realizada pela Coordenação
Estadual do PAA – Programa de Aquisição de
Alimentos, Compra com Doação Simultânea,
aos Coordenadores Técnicos Municipais e aos
Secretários de Agricultura dos municípios das
regiões dos Sertões de Crateús e Inhamuns,
objetivando a execução do programa em 2021.
Realizada nos dias 2 e 3 de fevereiro, no auditório
do Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de Crateús.

PROMAM

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL

Confecção e entrega de declarações de
participação no PROMAM 2020 aos
agricultores contemplados pelo programa.

+
DE 1700

AGRICULTORES BENEFICIADOS

INCRA

Unidade Municipal de Cadastro
Crateús possui uma Unidade Municipal de
Cadastro do Incra, que presta serviços de
emissão de CCIR – Certificado de Cadastro
de Imóvel Rural e alteração de cadastro de
propriedade de imóveis rurais.

negócios rurais

NEGÓCIOS RURAIS

saúde
CONHEÇA a SECRETÁRIa DE saúde
Natural de Crateús, filha do casal Izabel Morais Machado (IN
MEMORIAN) e Flávio Machado e Silva, mãe de Fernandes
Neto, Luanna e Maria Fernanda. Graduada em Fisioterapia
pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Pós Graduada em
Fisioterapia Neonatologia e Pediatria pela FIC. Atuou no
Município de Crateús como fisioterapeuta na rede pública e
privada por 13 anos.
·Diretora clínica da Fisiomed de 2002 á 2014;
·Vereadora do Município de Crateús 2009 á 2012;
·Secretária de Saúde desde janeiro de 2019.

ações da secretaria
iniciada a campanha
de vacinação contra

covid-19 em crateús

4335 doses
recebidas

A Prefeitura Municipal de Crateús na gestão do
Prefeito Marcelo Machado, através de parceria
com os Governos do Estado e Federal, destaca
que o município recebeu, desde o início da
distribuição das doses, 4335 doses da vacina
contra a Covid/19. As vacinas contemplaram, de
acordo com o plano de vacinação, os
profissionais de Saúde, Indígenas, Profissionais
de Funerárias e Idosos a partir de 80 anos. As
doses são das vacinas Coronavac e Astrazeneca
e são aplicadas através de agendamento pelo
canal de comunicação disponibilizado pela
Secretaria de Saúde.

hospital são lucas recebe mais

10 leitos de uti

A Prefeitura Municipal de Crateús na Gestão do
Prefeito MARCELO MACHADO, em parceria com o
Governo do Estado, através da Secretaria de
Saúde, DESTACA que o HOSPITAL SÃO LUCAS
re c e b e u N OVO S E Q U I PA M E N TO S p a r a a
instalação de mais 10 leitos de UTI, que atenderá a
toda a região.

saúde

ELIzABETH MORAIS MACHADO

