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Algumas das várias ações de 4 anos e 6 meses da
Gestão Fazendo Mais Por Você - Prefeito Marcelo Machado

educação:

crateús avança

mais de 180 mil

reforma e ampliação
de escolas

com importantes

parcerias

de asfalto no
município

metros quadrados

As terras dos atuais municípios de Crateús, Independência, Novo Oriente e
Quiterianópolis pertenceram ao estado do Piauí até 22 de outubro de 1880. Nesta
época foi promulgada a lei 3012, no qual trocou-se estas terras pela faixa litorânea
que pertencia ao Ceará e sediava o Porto de Amarração, atual cidade de Luiz
Correia. A emancipação política deste território ocorreu em 06 de julho de 1832,
através de uma lei geral do Piauí, desmembrando estas terras da Vila de Marvão,
atual Castelo do Piauí. Assim surgiu a Vila Príncipe Imperial, atual cidade de
Crateús. Na mesma data foi criada a paróquia Senhor do Bonﬁm, cuja instalação
ocorreu no dia 04 de outubro de 1834. A paróquia pertenceu ao bispado do
Maranhão até 07 de fevereiro de 1887. Em 1888 foi criada a Diocese do Ceará e ela
passou a pertencer a nossa paróquia até 1915, quando ﬁcou pertencendo a diocese
de Sobral. A diocese de Crateús foi instalada em 09 de agosto de 1964. O nome da
Vila Príncipe Imperial foi atualizado para Crateús em 22 de dezembro de 1889 e
em 14 de agosto de 1911 foi criada a cidade, através do Decreto 1046. A instalação
da cidade ocorreu no dia 15 de novembro de 1911. Em 12 de dezembro de 1912 foi
inaugurada a Ferrovia, primeira grande fonte de progresso desta região. Em 17 de
maio de 1921 foi criada a Associação Comercial e Industrial de Crateús.
Na madrugada de 14 para 15 de janeiro de 1926 os Revoltosos entraram na
cidade para invadi-la e a polícia matou dois dos invasores, já em 1940 foi instalada
a agência do Banco de Crédito Comercial e em 24 de maio de 1943 chegou uma
agência do Banco do Brasil. Em 19 de janeiro de 1955 foi criado o Batalhão que aqui
chegou em 30 de março do mesmo ano, outra grande fonte de progresso que
gerou centenas de empregos e construiu ferrovias, rodovias e outras obras.
Permaneceu nesta região até o ﬁnal de 1972. Em 08 de março de 1973 chegou a
segunda companhia do 23 BC, que se transformou no quadragésimo Batalhão de
Infantaria em 31 de dezembro de 1974. No início da década de 1960 por causa da
precariedade das estradas começaram as rotas de ônibus entre Fortaleza e
Crateús. Ainda assim, nas últimas décadas nossa cidade vem crescendo e sendo
então a maior cidade desta região. Possui um comércio evoluído e para cá
chegam diariamente milhares de pessoas de outras cidades em busca de
negócios comerciais, clínicas médicas, educação, e turismo pois Crateús dispõe de
bons colégios de ensino básico e superior. Temos em nossa cidade dois grandes
supermercados que movimentam diariamente a nossa economia, temos
também hospitais, inclusive um regional, laboratórios de análises clínicas,
faculdades de ensino superior públicas e privadas. Algumas emissoras de rádio
cobrem toda a região e diariamente atualizam seus ouvintes sobre
acontecimentos de nossa Crateús.
Relatos de

Flávio Machado e Silva

Escritor, Historiador, Membro da Academia de Letras de Crateús.
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GALERIA DE PREFEITOS

Tomás Catunda Filho
(1912-1915)

João Cícero Memória

Auton Aragão

(1915-1919)

(1921-1926)

Pedro M. da Ponte

Raimundo M. da Ponte

Ten. Ramiro A. de Sousa

Ten. Hermógenes T. de Aquino

(1932-1933)

(Março a Outubro de 1933)

(1933-1934)

José Olavo de R. Frota

Amando Marques Mourão

Raimundo de Moura Fé

(Novembro a Dezembro de 1945)

(1945-1947)

(1948-1951)

Francisco S. de Macedo

Raimundo S. Rezende

José de Oliveira Camerino

(1966-1967)

(1967-1971)

José de Araújo Chaves Filho

(1919-1920)

Miguel de Araújo Cardoso

Francisco de A. MAchado

(Abril a Setembro de 1926)

(1927-1928)

Ten. João Vieira

Antonio de Melo Rosa

(1934-1935)

(Junho a Agosto de 1935)

João Afonso de A. Vale

Raimundo Soares Rezende

(1951-1955)

(1955-1959)

Antônio Soares Lins

Maria Lionete O. Camerino

(1973-1977)

(1971-1973)

Francisco José Bezerra

Paulo Nazareno S. Rosa

(1993-1996)

(1997-2000 | 2001-2004)

(1977-1983)

José Almir C. Sales
(2005-2008)

(1935-1936)

Raimundo Bezerra de Melo

Pe. José Juvêncio

José Furtado Filho

(1928-1930)

(1931-1932)

João Lins Cavalcante

Antonio de Melo Rosa

(1936-1937)

(1937-1945)

Olavo Cavalcante Cardoso

Antonio Evaldo Frota

(1959-1963)

(1963-1966)

Leandro Martins

Sérgio Andrade Morais

(1983-1988)

(1988-1989)

Carlos Felipe S. Beserra

AntônioMauror.Soares

(2009-2012 | 2013-2014)

(2014-2016)

Marcelo Ferreira Machado
(2017-2020 |2021-2024)

(1966)

José Almir C. Sales
(1989-1993)

parcerias
A GESTÃO MUNICIPAL TRABALHA EM
PARCERIA PARA MELHOR DESENVOLVER
O MUNICíPIO DE CRATEÚS.

parcerias
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samu
Inaugurado em Dezembro de 2019,
a Base do Samu em Crateús conta
com três ambulâncias e uma grande
equipe de profissionais da saúde.

areninha

Mais apoio ao esporte e lazer para a juventude
crateuense com a inauguração da Areninha.

parcerias

praça mais infância
Concluída e inaugurada, a Praça trouxe mais uma opção de lazer para as
crianças do Município de Crateús.

cci

cEntro cearense
de idiomas
Oferta de cursos gratuitos
de língua estrangeira (Inglês
e Espanhol) para alunos do
Ensino Médio da rede pública
de Crateús.

parcerias
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parcerias

reforma do aeroporto
O aeroporto de Crateús passou por uma reforma e modernização do
espaço. As melhorias na pista de pouso proporcionou o recebimento de
vôos, inclusive comerciais entre Crateús e Fortaleza.

reforma do quartel

do corpo de
bombeiros

Já inaugurado, a reforma do
Quartel trouxe conforto e maior
c o m o d i d ade p ara o s m i l i t are s ,
além da melhoria no atendimento
a população.

IML/PEFOCE
Em fase de conclusão, a obra do Instituto Médico Legal (IML - PEFOCE),
atenderá a população de Crateús e região.

parcerias

parcerias
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construção do campus da uece
Com aproximadamente 40% das obras concluídas, o Novo Campus da UECE em Crateús
é uma realidade, sendo aguardado com muita alegria por toda a população.

escola profissionalizante

Obra em fase de conclusão, a Escola atenderá vários jovens e ofertará cursos técnicos
em diversas áreas.

parcerias

parcerias
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estrada da produção
Ligando a Sede do Município de Crateús ao Distrito de Realejo, a
estrada irá beneficiar o homem e a mulher do campo, facilitando o
escoamento da produção agrícola.

rebaixamento e alargamento
da ladeira dos tucuns
O rebaixamento e alargamento da ladeira dos Tucuns trouxe mais
desenvolvimento ao Município de Crateús, pois melhorou o acesso ao
estado vizinho, Piauí, bem como das comunidades da região.

parcerias

parcerias
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ciopaer

Coordenadoria Integrada
de Operações Aéreas

Em construção, a base beneficiará a população com mais
segurança para Crateús e região.

fábrica de calçados em crateús

geração de 400 empregos

Um sonho sendo realizado, a fábrica Neorubber atuará no Município
gerando emprego e renda. Os galpões estão em fase de finalização da
reforma e logo a empresa deverá iniciar a instalação e
funcionamento.

assistência social
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS ÚLTIMOS 4 ANOS E SEIS
MESES, TEM DESENVOLVIDO AÇÕES RELEVANTES PARA UM MELHOR
ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM O
OBJETIVO DA GARANTIA DOS DIREITOS ATRAVÉS DE GESTÃO INTEGRADA A
SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.

programa
mais na mesa
300 famílias beneficiadas

Com recursos próprios do município, foi
implantado o Programa Mais na Mesa,
beneficiando 300 famílias em situação de
vulnerabilidade e que não recebem
benefícios governamentais.

assistência social
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distribuição de cestas básicas
Foi realizada a entrega de cestas básicas aos profissionais: mototaxistas,
cabeleireiros, vendedores ambulantes e manicures, com o objetivo de garantir a
segurança alimentar no momento de pandemia.

assistência social

entrega do vale gás
2089 famílias beneficiadas

Em parceria com o Governo do Estado,
a Prefeitura de Crateús realizou a
entrega do Vale Gás a todas as famílias
cadastradas no programa.

assistência social
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AÇÕES DOS CRAS/CREAS

Através dos três CRAS, serviço de proteção social básica, são atendidas e
acompanhadas as famílias vulneráveis do território na Zona Urbana e Rural, tendo
sido realizados até hoje 41.554 atendimentos.
Já o CREAS realiza um trabalho social com atendimento a pessoas e famílias
com risco social e pessoal em situação de violação dos direitos, de acordo com as
demandas identificadas no território, tendo realizado até hoje 6.051 atendimentos.

educação
OCUPANDO POSIÇÃO DE DESTAQUE NOS ÚLTIMOS 4 ANOS E SEIS MESES, A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEM PROMOVIDO DE FORMA CONTÍNUA E
SISTEMÁTICA UM TRABALHO VOLTADO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO
ENSINO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ATRAVÉS DE AÇÕES INOVADORAS, QUE
TRAZEM OS RESULTADOS PRESENTES E DEIXARÃO UM LEGADO POSITIVO NA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

educação
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
As escolas municipais estão sendo reformadas e ampliadas. Ao todo, 40 unidades estão sendo
melhoradas em sua estrutura, o que possibilita mais segurança e conforto para todos os alunos
e profissionais da educação.

escolas

nota 10
Um dos maiores indicadores do bom trabalho desempenhado pela Gestão Municipal na
educação, tem sido os excelentes resultados obtidos na avaliação das escolas, e como fruto de
todo esse trabalho, 56 delas foram chanceladas com o título Escola Nota 10.

transporte
escolar
A frota do transporte escolar foi ampliada
com a aquisição de 08 novos veículos, bem
como a manutenção de 28 já existentes,
garantindo segurança e conforto aos pais e
alunos.
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educação
ENTREGA DE
KITS ESCOLARES
Durante o momento de pandemia,
como forma de garantir a segurança
alimentar aos estudantes da rede
municipal de ensino, a Prefeitura fez
a distribuição de kits de alimentação
escolar. Ao todo foram 04 remessas,
totalizando mais de 43 mil kits
entregues.

projeto
aula em casa
Desenvolvido em decorrência da pandemia, o
Projeto Aula em Casa possibilitou que alunos da
rede municipal continuem seus estudos de forma
remota, evitando a evasão escolar e garantindo o
estudo e o aprendizado do alunado do Município.

salários em dia
4,31%

16,84%
2020

6,17%
2019

6,81%

+ 3% da Via

2018

7,64%
2017

2021

Reajuste

Total:

44

,77%

A Gestão Municipal tem mantido os salários dos servidores
em dia e em 2021 o reajuste dos professores foi de 4,31%,
totalizando em 4 anos e seis meses 44,77% de aumento.

infraestrutura

infraestrutura
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ruas do entorno da igreja matriz

183.891
m²
de ruas asfaltadas
Em 4 anos e 6 meses, foram mais de 73
ruas asfaltadas, trazendo assim mais
mobilidade e qualidade de vida para a
população, tudo isso com recursos
próprios.

rua 21 de abril - cidade nova

109.608
m²
de calçamentos
executados
Em 4 anos e 6 meses, foi executada
pavimentação em pedra tosca em mais
de 105 ruas na Sede e na Zona Rural,
contemplando diversas localidades e
regiões de Crateús.

distrito de monte nebo

rua josé sales de abreu -patriarcas

rua lucas bezerra de menezes -fátima ii

infraestrutura

passagens molhadas
Foram construídas passagens molhadas nas localidades de: Pereiros,
Distrito de Irapuá, Açude dos Barrosos e Pendência. Isso possibilitou o
locomoção da população em períodos de cheia.

infraestrutura
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distrito de irapuá

recuperação
de estradas
e retirada de
atoleiros

zona rural

A Gestão Municipal trabalha
cuidadosamente pela recuperação e
conservação das estradas principais
e vicinais do município. São mais de
2.500 km de estradas recuperadas
anualmente. Além disso, a Gestão
criou e tem executado o Programa
Retirada de Atoleiros e Implantação
de Manilhas, que já atendeu a mais de
80% das localidades na Zona Rural do
Município, também com recursos
próprios.

localidade de boa vista

localidade de assentamento retiro

saúde
DURANTE OS ÚLTIMOS 4 ANOS E SEIS MESES DE GESTÃO, A PASTA DA SAÚDE, UMA
DAS MAIS IMPORTANTES NO CONTEXTO VIVIDO, IMPLEMENTOU AÇÕES EFETIVAS
E SÓLIDAS QUE PROPORCIONARAM AVANÇOS A PASSOS LARGOS, RESULTANDO
EM BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO. AS DIFICULDADES IMPOSTAS NO CENÁRIO DA
PANDEMIA FORAM DESAFIADORAS, MAS ATRAVÉS DA FORÇA DO TRABALHO
CONJUNTO E ESFORÇOS CONTÍNUOS, A GESTÃO MUNICIPAL DESENVOLVEU
AÇÕES PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.

UBS

saúde
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unidades básicas
de saúde

O acesso aos serviços de saúde e o aumento da capacidade de atendimento à
população foram garantidos pelas 23 unidades de saúde em todo o município.
Um ambiente mais humano e confortável aos profissionais e usuários do sistema de
saúde municipal foi proporcionado pela conclusão de 03 novas unidades, bem como a
reforma e ampliação das outras 20.

ampliação dos leitos de uti
Sensível a situação da saúde, o
Prefeito Marcelo Machado
empenhou-se na ampliação da
capacid ade de atend imento do
Hospital São Lucas, resultando na
implantação de 20 leitos de UTI
adulto, uma conquista sem
precedentes para a saúde do
município.

saúde

combate à covid-19

saúde
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Não foram medidos esforços para conter a pandemia e o trabalho conjunto entre
secretarias fortaleceu as ações municipais. Buscou-se garantir vacinas para a população,
com aplicações por meio de Drive Thru e em pontos estratégicos na cidade. Ao todo, mais
de 37 mil aplicações de vacinas já foram realizadas e é aguardada a chegada de mais doses
de esperança para os próximos dias.

PRODUZIDO POR:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
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