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EDITORIAL  
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

do Oeste/RO através deste informativo 

tem como objetivo informar a população 

do município sobre as principais ações 

concretizadas pela Prefeitura referente aos 

anos de 2017 e 2018. O leitor vai 

encontrar ações realizadas pelas equipes 

das Secretarias Municipais.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLEITON CHEREGATTO   
PREFEITO 

 
 
 

  

 

 
 

  

 

O Município de Novo Horizonte do Oeste/RO 
foi criado pela Lei Nº 365 de 13 de fevereiro de 
1992. 

 Gestão: 2017/2020 

 Prefeito: Cleiton Cheregatto 

 Vice-Prefeito: Cido Motos 

  

  

  

  

 
 
 

   
Em 2018, o município de Novo Horizonte do 

VOCÊ Oeste foi certificado pelo Tribunal de Contas  
Rondoniense por ter alcançado um elevado 

SABIA? Índice de Qualidade em Transparência 

Pública em sua página eletrônica e no Portal 
da Transparência. 
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03 investimento
em obras A Secretaria Municipal de Obras

está trabalhando intensamente para
manter a melhor qualidade de vida

para os Novohorizontinos.”

// cascalhamento

// tubos armcos

// pontes

// bueiros

// manilhas

// fitha

Com emendas 
parlamentares e 
recursos próprios 
todas as linhas vicinais 
do município, incluindo 
travessões, foram 
recuperados e 
cascalhados.

Um total de 40 tubos 
armcos foram 
instalados nos 
córregos que tinham 
pontes de madeira, 
trazendo mais 
segurança à 
população.

Para melhorar e 
manter o tráfego de 
veículos, foram 
construídas 11 pontes 
de madeira em 09 
linhas e em 02 
travessões.

Para evitar acúmulos 
de águas e transtorno 
a população, foram 
instalados bueiros em 
locais estratégicos 
para o escoamento da 
água.

Muitos bueiros que 
estavam estragados, 
foram substituídos por 
manilhas.

Convênio do Estado 
com os municípios, via 
Fundo de Infraestrutu-
ra dos Transportes 
(Fitha) foi possível 
recuperar e cascalhar 
cerca de 85 km de 
estradas nas linhas 
vicinais. 



// micro revestimento asfáltico

// iluminação pública

apoio aos pequenos
agricultores

programa mais calcário

Parte do Asfalto das 
ruas e avenidas de 
Novo Horizonte e 
Migrantinópolis foram 
recuperados com 
micro revestimento 
asfáltico.

Investimentos nas 
instalações e 
recuperações da 
iluminação pública 
de Novo Horizonte 
e Migrantinópolis. 

Foram realizados diversos serviços, como 
transportes de calcários, esparramamento de 
calcário, transporte de milho, gradeação, aterros, 
saídas de áuas e roçadas de campo de futebol. 
Foram distribuídas mais de 50 mil mudas de café.

O Programa Mais Calcário atendeu aproximada-
mente 200 famílias (média 2,5 toneladas) com 
calcário, totalizando 490 toneladas.

A Praça Pública teve as obras finalizadas e com 
o apoio da comunidade foi toda embelezada e 

colocados bancos de concretos, pergolado, 
brinquedos e outros para o uso e o bem-estar 

da população.

praça

Prefeitura Municipal
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emenda coletiva de máquinas
Através de Emenda Coletiva dos Deputados 
Federais e Senadores, Novo Horizonte 
recebeu 10 Tratores de Pneu, todos 
equipados com Carretinha e Grades, além de 
01 Pá Carregadeira e 02 Retroescavadeiras.
Dos 10 tratores, 10 Carretas e as 10 Grades, 
05 de cada serão repassados para as 
Associações Rurais através de um 
Chamamento Público, os demais ficaram para 
atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Agricultura.
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// Laboratório Reformado

// VeículoS para a Saúde
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Em fase final de reforma, o Laboratório de 
Análises Clínicas Municipal foi contemplado com 
uma emenda do Deputado Estadual Lebrão com 
o valor de R$ 150.000,00 mais a contrapartida do 
município para que as obras fossem realizadas.

Uma nova Ambulância, e mais três veículos, 
modelo Sendero, Etios e L200 Triton foram 
adquiridos para viabilizar os transportes dos 
pacientes e funcionários através de emendas 
parlamentares e recurso próprio.

// exames especializados
O município conta com Ultrassonografia e 
Eletrocardiógrafo.

// Atendimentos
Além dos atendimentos de consultas, e pronto 
socorro, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha 
nas áreas de prevenções, como Vigilância 
Epidemiológica, Controle de Endemias, Controle 
de Sanitário e Zoonoses, além de atendimentos 
laboratoriais de doenças transmissíveis e exames 
realizados por empresa terceirizada.

Mais de 1 MILHÃO DE REAIS em equipamentos 
permanentes para Atenção Básica e Hospitalar
(emendas parlamentares).

Janeiro Roxo / Hanseníase;
Dia Internacional da mulher;
Semana do bebê;
Mobilização contra o suicídio;
Programa saúde na escola - PSE;
Campanha influenza;
Campanha de combate ao 
caramujo (Distribuiçaõ de íscas);
Ações de combate a dengue;
Outubro rosa / Novembro azul;
Encontro com gestantes;
Realização de mamografias em 
parceria com carreta Hospital 
Barretinho;

campanhas

Os agentes de saúde receberam equipamentos

de trabalho e curso para cuidadores de idosos

aquisições

sala de
ultrassonografia



#

#emissão de rg #MICRO-ÔNIBUS

#reforma do cras
#cursos no cras

#idosos #outras atividades

assistência social

Prefeitura Municipal
Novo Horizonte do Oeste

150 idosos
Na comemoração ao Dia do 

Idoso no balneário do Sitio do Zé.
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Agora as Carteiras de 
Identidades, são 
confeccionadas no 
município de Novo 
Horizonte, fruto de 
uma parceria com a 
Polícia Civil 
Rondoniense.

Centro de Ação Social 
conta agora com um 
novo Micro-ônibus, 
fruto de uma ação do 
Deputado Federal Lúcio 
Mosquini através do 
Sistema Único de 
Assistência Social – 
SUAS.

O Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS), está 
completamente 
reformado e entregue à 
população, os custos 
foram no valor de 
R$46.000,00.

Para os jovens da 
terceira idade, todas as 
sextas-feiras no período 
noturno são realizadas 
encontros e atividades 
no centro dos idosos. 

No Cras são realizados 
os Cadastramento do 
Bolsa Família, Passe 
Livre Estadual e Federal 
para os idosos, entre 
outros.

Em uma ação para 
atender a toda a 
população, o Cras 
realizou cursos em 
diversas áreas, como 
cursos de Violão, 
Manutenção de 
Ar-condicionado e 
informática.



Nossa Educação

Após um ano de negociação, Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que 
estava suspenso devido a irregularidades 
datadas dos anos de 2003, 2005 e 2006, foi 
liberado.

PNAE

Mantendo as tradições, todos os anos 
são realizados o Desfile de 07 de 
setembro, em comemoração ao Dia da 
Independência do Brasil.

07 DE SETEMBRO

Grandes investimentos tiveram de ser 
feitos em prol dos ônibus escolares devido 
estarem sem manutenções. 
No Convênio Estadual do Transporte 
Escolar, o valor de R$ 800.000,00 
repassada ao município desde o ano de 
2012, foi atualizado para R$ 930.000,00.

TRANSPORTE ESCOLAR

Teve início em 2007, mas o município ainda não 
tinha o cadastro no Plano de Ações Articuladas
 PAR/FNDE, foi feito um diagnóstico, a qual a 
SEMECE realizou no final do ano de 2017 fez o seu 
primeiro cadastro com as devidas demandas.
Mais de R$ 5.000.000,00 foram cadastrados.
E no final do ano de 2018, o município foi 
contemplado com R$180.000,00 com carteiras 
novas e 5 novos ônibus escolares (Caminho da 
Escola) para o ano de 2019.

PAR

Pela 1ª vez, a SEMECE compra os alimentos para a 
merenda escolar direto da Agricultura Familiar, 
através do chamamento público.

ALIMENTAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA

Com recursos próprios, a Secretaria de Educação 
fabrica todos os anos cerca de 1.200 Ovos de 
Páscoa, cada aluno recebe um Ovo de Páscoa.

DIA DE PÁSCOA

O município possui 980 alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, distribuídas em 05 unidades escolares. Esteve à frente da 

Secretaria de Educação, o Professor Carlindo Klug (2017-2018) e a 
Professora Geldiane deu sequência nas ações da Secretaria de Educação.
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deputados FEDERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017/2018

Deputado Fed. Lúcio Mosquini
Deputado Fed. Expedito Netto
Ex-deputado Fed. Luiz Claudio
Ex-deputado Fed. Marinha Raupp
Ex-dep. Fed. Lindomar Garçom

deputados estaduais
Deputado Est. Laerte Gomes
Deputado Est. Lebrão
Deputado Est. Edson Martins
Deputado Est. Luizinho Goebel
Deputado Est. Jean Oliveira 
Deputado Est. Ezequiel Junior
Deputado Est. Lazinho da Fetagro
Ex-deputado Est. Saulo Moreira
Ex-deputado Est. Léo Moraes
Ex-deputado Est. Cleiton Roque

Senador Acir Gurgacz
Ex-senador Ivo Cassol
Ex-senador Valdir Raupp

senado federal

Ex Governador Confúcio Moura
Ex Gorvernador Daniel Pereira

governadores

A SEMECE oferece uma variedade de cardápio 
escolar e é elaborado por nutricionista, 
respeitando os hábitos alimentares locais e 
culturais, também conforme disponibilidade 
das colheitas, e, atendendo as necessidades 
nutricionais de cada faixa etária.

CARDÁPIO ESCOLAR

Foi construído e inaugurado um pavilhão 
(com 6 salas, refeitório, biblioteca, banheiros) 
na Escola Municipal Sarah Kubitschek com 
emendas do ex-deputado Maurão de 
Carvalho e deputado Lebrão.
Na Escola Paulo Scherrer foi instalada uma 
nova subestação de energia elétrica. Na EMEI 
Sonho Feliz e Tempo Feliz Parque Infantil.

PAVILHÃO, SUBESTAÇÃO E
PARQUE INFANTIL

Através de um trabalho voltado para estudos e 
estratégias a CPL – Comissão Permanente de 
Licitação sob o comando do presidente, Professor 
Elias, desburocratizou os processos licitatórios das 
secretárias, aumentando em muito o 
desenvolvimento municipal.

CPL

A Secretaria de Educação sempre realiza os 
Campeonatos entre os alunos, o conhecido 
INTERCLASSE, sempre mantendo o incentivo 
ao esporte e a qualidade de vida. Também é 
investido nos jogos do JOER – Jogos Escolares 
de Rondônia.

INTER CLASSE

Câmara de Vereadores
A harmonia da Prefeitura Municipal com a Câmara 

de Vereadores obtiveram várias conquistas e 
alavancaram o desenvolvimento do município.

FONTE
PRINCIPAIS TRASNFERÊNCIAS

CORRENTES: FPM/ICMS
r$ 11.807.311,60r$ 11.065.876,53r$ 13.442.599,77

2016 2017 2018

ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL

r$ 1.221.479,76r$ 1.109.794,06r$ 856.447,32

DÍVIDAS
PAGAS

r$ 1.065.481,08r$ 706.079,38-

apoio parlamentar
Parceria entre Município, Governo e Parlamento 
foi uma das melhores nesta administração, 
confira a relação de quem ajudou o município:

Prefeitura Municipal
Novo Horizonte do Oeste

Gestão municipal 2017 - 2018
Prefeito: Cleiton Cheregatto
Vice-Prefeito: Cido Motos


