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UMA GESTÃO
COM TRABALHO
E COMPRoMISSO!

crateús ABRAÇA esta campanha

VACINôMETRO: mais de

23.317
doses APLICADAS

crateús CONTINUA
AVANÇANDO NA

INFRAESTRUTURA

servidor valorizado:

prefeitura realiza
pagamento dos
funcionários

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

uma grande gestão se faz
com uma grande equipe

gestão municipal
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gestão municipal
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o PREFEITO MARCELO MACHADO
PARTICIPA DE REUNIÃO COM
PREFEITOS DA REGIÃO.
O Prefeito MARCELO MACHADO participou,
juntamente com Prefeitos e Secretários da
Região, de uma reunião estratégica de
alinhamento de ações para enfrentamento
contra a Covid-19.
A reunião aconteceu na Microrregional de
Saúde, em Crateús, seguindo todos os
protocolos sanitários exigidos pelas
autoridades de saúde.

PREFEITO acompanha drive thru de
vacinação contra a covid 19

-

O Prefeito Marcelo Machado, esteve presente no Drive Thru na Praça da Matriz,
onde recebeu a 1ª dose da vacina contra a Covid-19.

17 de Abril

17 de Abril

assistência social
ANAYSA FIGUEIREDO, SECRETÁRIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTINUA
DESENVOLVENDO ÀS AÇÕES DA PASTA.
A secretaria de assistência social lança

edital para seleção temporária
A Prefeitura Municipal de Crateús, através da Secretaria de Assistência Social, lança
edital para seleção temporária em diversas áreas, com 143 vagas para suprir carências
e 144 vagas para cadastro de reserva.

cartão mais infância

assistência social
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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 no Município.

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.

PROCESSO SELETIVO
A Secretaria de Assistência Social, seguindo as recomendações do Decreto Estadual,
suspende processo seletivo.
Porém, com uma política de serviço essencial, objetivando suprir as necessidades dos
equipamentos e atender às famílias vulneráveis, contrata temporariamente 122 profissionais
em caráter emergencial.

REUNIÃO SOBRE MEDIDAS DE
PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19
O Comitê de Crise da Secretaria de Assistência
Social, no período pandêmico, realizou reunião a
fim de tomar medidas de prevenção contra a
Covid-19.
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assistência social
ATENDIMENTO REMOTO PARA SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
A Secretaria de Assistência Social, lança
nova ferramenta de comunicação
remota para atendimento ao público que
necessitar dos serviços e programas
socioassistenciais.

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

88 3691.8128
CADASTRO ÚNICO

88 3692.3420
CRAS I

88 3692.3669

CRAS II

88 3691.8045
CRAS III

88 3692.3634
CREAS

88 3691.2084

A Secretaria de Assistência Social
e Conselho Municipal dos direitos
da Mulher promovem ciclo de palestras
virtuais, em alusão ao dia internacional
da mulher.

Projeto Primeiro
Passo / Jovem aprendiz
Crateús.
46 Jovens com idade entre 16 e 21 anos e
sem experiência profissional, estão
inseridos no mercado de trabalho.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
A Prefeitura Municipal de Crateús, por
meio da Secretaria de Assistência Social,
entrega cestas de alimentos a famílias em
situação de insegurança alimentar.

ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL
O Prefeito Marcelo Machado participa da
entrega do 1º lote de Vale Gás à famílias
vulneráveis do município.
A ação é uma parceria do Governo do
Estado do Ceará através da Secretaria de
Proteção Social, que beneficia neste ano
2.089 famílias vulneráveis do município.

educação
A SECRETÁRIA DE educação DE CRATEÚS,
LUiZA AURéLIA, desenvolve várias ações
na pasta da educação.

ações da secretaria

educação
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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
tem 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,
beneficiando 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.

CURSOS DE ENSINO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS
DOCENTES E OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PARA OS FILHOS DOS
PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

O Convênio entre a Prefeitura de Crateús e a
Fa c u l d a d e P r i n c e s a d o O e s t e g a r a n t e m
concessão de bolsas (descontos de 25 a 40%) no
plano de financiamento dos cursos de graduação
ofertados nesta unidade de ensino superior aos
professores efetivos pertencentes ao quadro da
secretaria de educação, e ainda aos filhos destes
profissionais.

educação

400
PROFESSORES

D A R E D E M U N I C I PA L
DE ENSINO DE CRATEÚS
IRÃO PARTICIPAR DO
CURSO - COMPETÊNCIAS
DIGITAIS PAR A A
DOCÊNCIA

Diante do cenário do ensino remoto, das
possibilidades do uso das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC) no processo de ensino e
aprendizagem e da importância da
formação continuada dos professores da
Rede Municipal, a Prefeitura de Crateús por
meio da Secretaria de Educação, em
parceria com a Coordenadoria de
Formação Docente e Educação a Distância
(Coded/CED) e Secretaria de Educação do
Governo do Estado do Ceará, irá ofertar o
Curso - Competências Digitais para a
Docência.

educação
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será concedido certificado de 150 horas

PROJETO AULA
EM CASA
A Prefeitura Municipal de
Crateús através da Secretaria
de Educação, continua o
Projeto Aula em Casa,
possibilitando a 10.123 alunos
da rede municipal de ensino o
aprendizado através de aulas
remotas.

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS,
É REELEITA PRESIDENTE DA
UNDIME CEARA
A Secretária de Educação de
Crateús, Luiza Aurélia, foi reeleita
Presidente da Undime (União dos
Dirigentes Municipais da Educação
do Ceara.

cultura
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CULTURA
A SECRETÁRIA DE CULTURA JANAÍNA MOURÃO
CONTINUA TRABALHANDO COM AÇÕES E
ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS
pela PASTA.

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

apoio ao projeto auxílio emergencial
do governo do estado
A Prefeitura Municipal de Crateús, através da
Secretaria de Cultura, vem apoiando o Projeto de
Auxilio Emergencial para os profissionais do setor de
eventos, criado pelo Governo do Estado. A Secretaria
realizou cadastros para os profissionais que não
possuiam acesso a internet ou dificuldades de
acessar o Mapa Cultural do Ceara. Os serviços foram
realizados através do sistema remoto local.

melhorias para o teatro rosa
morais e para a praça pec
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de
Cultura, adquiriu transformadores de energia, que foram
instalados na Praça PEC e Teatro Rosa Morais, garantindo
assim um bom desempenho das atividades culturais nos
locais.

meio ambiente
rogério oriano, secretário de meio
ambiente, continua a trabalhar em
prol da secretaria.
crateús participa da eleição do
consórcio de política de pré-aterro
A Prefeitura de Crateús, Gestão Marcelo Machado,
através da Secretaria de Meio Ambiente, participou de
reunião para eleição da Presidência do Consórcio de
política de pré-aterro para implantação das coletas
seletivas, sendo o Prefeito Marcelo Machado reconduzido
ao cargo de Presidente do Consórcio, onde o Município de
Crateús é exemplo de coleta seletiva na região.

meio ambiente
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crateús participa do programa aja
A Secretaria de Meio Ambiente participou do Programa Agente
Jovem Ambiental (AJA), onde foram destinadas 122 vagas para
jovens que serão beneficiados com o auxílio de R$ 200,00 por mês.

A Prefeitura Municipal de Crateús, através da
Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o
Governo do Estado do Ceará e SEMA, recebeu em
Solenidade a certificação da 13ª Edição do Selo
Município Verde.

Crateús+Verde
PROJETO DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Crateús através do
Prefeito Marcelo Machado e do Secretário de Meio
Ambiente, Rogério Oriano, participaram na manhã
desta quinta feira (29/04/2021), de uma reunião
virtual sobre o Projeto de Criação de duas
Unidades de Conservação, sendo uma de Uso
Sustentável denominada “Área de Proteção
Ambiental - APA do Boqueirão do Poti”, localizada
em territórios dos municípios de Crateús, Poranga
e Ipaporanga, e outra de Proteção Integral
denominada “Parque Estadual Portal do Cânion do
Poti”, localizada em territórios dos municípios de
Crateús e Poranga.

EMPREENDEDORISMO
Deyvid San Paiva da Silva, SECRETÁRIO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO,
continua as ações da pasta.
-

VISITA A EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO

EMPREENDEDORISMO
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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.

PREFEITURA GARANTE APOIO A PROFISSIONAIS
DE BARES E RESTAURANTES
A Prefeitura Municipal de Crateús, através
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Tecnológico e Empreendedorismo do Município de
Crateús realizou durante o mês de abril, apoio aos
profissionais da área de bares, restaurantes dentre
outros, que tiveram seus respectivos empregos
perdido durante a Pandemia, na adesão do Auxilio
Emergencial do Governo do Estado.
Na ocasião a Secretaria tirou duvidas em relação a
quem tinha direito ao auxilio, documentação e
realizou o cadastramento dos mesmos.

PREFEITURA PROMOVE AÇÕES VOLTADAS AOS
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Com ações voltadas em apoio aos
microempreendedores individuais no mês de Abril, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou
vários atendimentos aos MEI's com emissão de
boletos e declaração de anuidade, dentre outros
trabalhos.

esporte
A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS Do
S E C R E TÁ R I O R E N AT O A R AÚ J O ,
CONTINUA OS TRABALHOS EM PROL
dO DESENVOLVIMETO ESPORTIVO DO
MUNICÍPIO.

esporte
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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
o Município de Crateús.

apoio ao Crateús Esporte
Clube nos jogos em nosso
município
Parabenizamos a todos que fizeram parte do Crateús
Esporte Clube.
Valeu o esforço de todos na competição.

A Prefeitura de Crateús através da Secretaria de Desporto, realizou visitas e reuniões com
escolinhas, associações e outas entidades esportivas, com intuito de conhecer e elaborar um
plano de ação, junto à essas agremiações esportivas, para quando voltarem as atividades
normais e poderem dar continuidade aos trabalhos, de maneira ampla e organizada.

SERVIÇO DE LIMPEZA NO ESTÁDIO E
GINÁSIO MUNICIPAL
A Secretaria de Desporto solicitou a Secretaria de
Infraestrutura, a realização de limpeza e restauração
nos seguintes equipamentos esportivos: Serviço de
roço e capinagem no entorno do Ginásio Deromi Melo,
capinagem e restauração no gramado do Estádio
Juvenal Melo.

finanças
o secretário de finanças, dr. davi bezerra,
juntamente com toda a sua equipe
tEm trabalhado para alcançar todos
os objetivos.

finanças
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A Prefeitura Municipal de Crateús, Gestão Marcelo
Machado, através da Secretaria de Finanças, trabalha com
agilidade e zelo com os recursos públicos, honrando com os
compromissos da Gestão Municipal.

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

29

SECRETARIA

FUNDO

DE SAÚDE GERAL

ABRIL

30

SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

INFRAESTRUTURA
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,
agileu nunes, acompanha os
serviços desenvolvidos na pasta.

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
atoleiros. Nas estradas da zona rural do
município, dando continuidade aos serviços
que são executados desde o início da gestão.

infraestrutura
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localidade de assentamento retiro

localidade de boa vista

continuam as obras de
calçamento na sede do
município
A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou obras de calçamento nas
ruas Vicença Araújo Verás, bairro de Fátima I e Rua Dr. João Tomé, bairro Planalto.

MAIS DE

83
RUAS

CALÇADAS
desde o início da
gestão até o momento

infraestrutura
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MAIS ASFALTO
PARA CRATEÚS

O Dentista Dr. Juscelino faz o seu
depoimento, ”Está sendo um trabalho
muito bem feito, facilita para o trânsito 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
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, rua Coronel Zezé, rua Barão do Rio Branco, rua Almirante Tamandaré, rua Carlos
Rolim, rua Santos Dumont, rua Firmino Rosa, rua Bento Coutinho, rua Cazuza Ferreira, Trav. Cazuza
Ferreira, Trav. José de Alencar, rua Joelson Silva Barros, rua do Cruzeiro, rua Moacir Bezerra, rua 21
de Abril, rua Dom Antonio Batista Fragoso, rua José Furtado, rua Clóvis Catunda, rua Valdemir Rosa,
rua Saturnino Silveira, Trav. Miguel Cardoso, rua Gomes Coutinho e rua Marechal Hermes .

INFRAESTRUTURA

70

MAIS DE

rua almirante tamandaré- centro

rua firmino rosa - centro

negócios rurais
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NEGÓCIOS RURAIS
BRUNO aLVES, secretário de negócios
rurais, realiza ações na secretaria.

ações da secretaria

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.

SECRETARIA de negócios rurais
REALIZA CADASTRO DE AGRICULTORES

PARA O PROMAM
A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da
Gestão Marcelo Machado, através da Secretaria
de Negócios Rurais, realizou cadastros dos
agricultores beneficiados pelo programa de
Me c a n i z a ç ã o Ag r í c o l a M u n i c i p a l . S e rã o
beneficiados 1595 agricultores do nosso
município.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS COM
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADAS
A Secretaria de Negócios Rurais, representada pelo Técnico em Agropecuária, Alan Machado,
participou de uma vídeo conferência com a Cáritas Diocesana de Crateús e professores das escolas
de Assis e Santo Antônio dos Azevedos. Estas escolas executam a educação contextualizada dentro
da comunidade escolar, onde expomos os programas que serão executados no município.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
A Secretaria de Negócios Rurais, em parceria
com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário
do Ceará, foi contemplada com a aprovação
do projeto do PAA 2021 - Programa de
Aquisição de Alimentos em Crateús, com o
maior aporte financeiro dentre os 141
municípios cearenses que participam do
programa, no valor de R$ 115.900,00, que
beneficiarão 31 agricultores e 18 entidades do
Município.

negócios rurais
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PROMAM

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL

1595
famílias DE AGRICULTORES

BENEFICIADaS
A Prefeitura Municipal de Crateús por meio da
Secretaria de Negócios Rurais realizou AÇÕES do
Programa de Mecanização Agrícola Municipal PROMAM, com INVESTIMENTOS através de
RECURSOS PRÓPRIOS.

INVESTIMENTO PAGO COM
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

R$

267.973,16

Garantia Safra 2020 2021
A Prefeitura Municipal de Crateús
por meio da Secretaria de Negócios
Rurais realizou o Pagamento da
Segunda Parcela da contrapartida
do Garantia Safra 2020/2021 de
responsabilidade do Município.

VALOR PAGO

R$

28.611,00

saúde
a secretária de saúde, betinha machado
continua desenvolvendo ações de combate à
ao covid19 no município.

saúde
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crateús já recebeu e aplicou mais de

ações da secretaria

hospital são lucas recebe mais

10 leitos de uti’s

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's, que atenderá
a toda a região.

PREFEITO E SECRETÁRIA
REALIZAM ENTREGA DE
CELULARES PARA AS UBS’s

A Secretaria de Saúde de Crateús realizou a entrega
de aparelhos celulares para Unidades de Saúde.
Os equipamentos servirão para a troca de
informações entre as Unidades e a Secretaria no
monitoramento das ações.

23.317 doses
APLICADAS

dA vacina contra a covid 19

A Prefeitura Municipal de Crateús, através da
Secretaria de Saúde, em parceria com os
Governos Federal e Estadual, continua
realizando a campanha de vacinação contra a
Covid-19, onde já foram aplicadas 23.317 doses
na população do município.

crateús vacina idosos contra a
covid-19

saúde
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1º drive thru
27 de março de 2021

Através da Campanha de Vacinação contra a
COVID-19, a Prefeitura realizou o 1º Drive
Thru, onde foram disponibilizadas 1000 doses
para a aplicação da 1ª dose em idosos com
idade de 67 anos acima.

2º drive thru
17 de abril de 2021

Foram disponibilizadas 1200 doses da vacina
contra a COVID-19, para os idosos com idade
de 62 anos acima, que receberam a 1ª Dose
através do sistema de Drive Thru, realizado na
Praça da Matriz.

MUTIRÃO DE VACINAÇÃO
GINÁSIO DEROMI MELO

A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria de Saúde, vacina os idosos
com idade de 60 anos acima contra a COVID-19, através de Mutirão realizado no
Ginásio Deromi Melo.

saúde

VACINAÇÃO DE IDOSOS
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ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ

LAGOA DAS PEDRAS

ST. ANTÔNIO DOS AZEVEDOS

REALEJO

CAJUEIRO DOS BALÉS

CURRAL VELHO

SANTO ANDRÉ

SANTANA

LAGOA DO MEIO

APUÍ

JUÁ

SÍTIO ESCURO

1º DRIVE THRU - CRATEÚS

2º DRIVE THRU - CRATEÚS

GINÁSIO DEROMI MELO
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Uma

procuradoria geral
o procurador geral do município,
dr. emanoell castro, trabalha
desenvolvendo as ações da pasta.

procuradoria

19

procuradoria de crateús
cria projeto de lei autorizando
o município a entrar no
consórcio para compra de
vacinas contra a covid-19
A Prefeitura de Crateús, na Gestão do
Prefeito Marcelo Machado, por meio da
Procuradoria Geral do Município, enviou para
Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que
autoriza a Gestão Municipal a participar do
Consórcio para compra de vacinas contra a
Covid-19.
O Município já consta na lista de cidades com
interesse em participar do consórcio público.

procurador do município anuncia à imprensa as medidas
do novo decreto de isolamento social rígido em crateús
A Prefeitura Municipal de Crateús, por meio
da Procuradoria Geral, publicou decreto
que reestabelece no Município de Crateús a
política de isolamento social rígido, como
forma de enfrentamento à Covid-19, bem
como outras providências.

PRODUZIDO POR:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

