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RUBINÉIA  
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.920 litros de leite, no período Jan/2011 - Custo: R$ 3 mil, beneficiando 
128 famílias carentes, no último mês. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo mais 53 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
50 mil repassados R$ 10 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo mais 133 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
114 mil repassados R$ 29 mil de Jan a Abr. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

• reforma do Estádio Municipal na Avenida Presidente Castelo Branco – Custo: R$ 120 
mil repassados R$ 40 mil em Abr/2008. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

PROGRAMA – PRÓ-VICINAIS IV: 

• em andamento a recuperação de 8,40 km da Vicinal Rubinéia (SP-595) - Bairro 
Esmeralda (RBN-388) - Custo: R$ 1.650 mil. A obra está com 30,61% executados e 
tem término previsto para 26/07/2011. (ASA) 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a SABESP, para elaboração de estudos e projetos do sistema de 
tratamento de esgotos de esmeralda - Distrito de Rubi – Custo: R$ 27 mil. Em 
andamento e previsão de conclusão para 10/10/2011. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Convênios SEP: R$ 1.718 mil 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 400 mil, repassados em Set/2009; 

• construção de abrigo para barcos e equipamentos dos pescadores locais – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Abr/2010; 
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• 3.343,50m de guias e sarjetas, em vias do Bairro Praia Ilha do Sol – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Dez/2009. A obra foi concluída em 14/02/2011; 

• 3.947,36m² de pavimentação asfáltica, no Bairro Ilha do Sol – Custo: R$ 150 mil 
repassados em Jun/2010. A obra foi concluída em 14/02/2011; 

• 3.453,64 m² de pavimentação asfáltica e 294,60 m de guias e sarjetas em via do 
Município – Custo: R$ 140 mil repassados em Mar/2010. A obra foi concluída em 
14/02/2011; 

• 5.999,95m² de recapeamento asfáltico em via do Município – Custo: R$ 120 mil 
repassados em Nov/2009. A obra foi concluída em 14/02/2011; 

• reforma de área de lazer na praça Osmar Novaes – Custo: R$ 30 mil repassados em 
Jan/2010. A obra foi concluída em 14/02/2011; 

• reforma da Praça Osmar Novaes – Custo: R$ 50 mil repassados em Jan/2010. A obra 
foi concluída em 14/02/2011; 

• reforma e ampliação da praça municipal e aquisição e instalação de equipamentos de 
ginástica ao ar livre, na praça Osmar Novaes – Custo: R$ 150 mil repassados em 
Mai/2010. 

• colocação de piso no centro de convivência do idoso – Custo: R$ 30 mil repassados 
em Dez/2010. 

• construção de velório no distrito de Esmeralda – Custo: R$ 100 mil repassados em 
Dez/2010. 

• reforma e ampliação do centro de convivência do idoso – Custo: R$ 70 mil repassados 
em Nov/2010. 

• 3.397,50 m² pavimentação asfáltica e implantação de guias e sarjetas extrusadas, em 
via do Município – Custo: R$ 98 mil, repassados em Dez/2010. 

• construção de piscina no centro de convivência do idoso, situado na Rua Cora 
Coralina s/n – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2009; 
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GESTÃO - 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 87.741 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 110 
mil, beneficiando 128 famílias carentes, no último mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,62 km das estradas rurais RBN-070 e RBN-445 (2ª Fase) – Custo: R$ 
423 mil. Obra concluída em 21/07/2008. 

CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,28 km de estrada rural – Microbacia Córrego São José – Custo: R$ 171 
mil. Obra concluída em 10/11/2007. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 331 
crianças e adolescentes, 120 idosos e 50 pessoas de outros segmentos da população – 
R$ 53 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 41 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 29 mil; 41 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 30 mil; 41 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 29 
mil; 41 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 33 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil; 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

Repasses de recursos para Prefeitura: R$ 330 mil 

• Prefeitura – repasse de R$ 30 mil, pagos em Fev/2007, para custeio da creche na 
Praça Osmar Novaes; 

• Prefeitura – repasse de R$ 200 mil, pagos em Jul/2008, para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. 

• Prefeitura – repasse de R$ 100 mil, pagos em Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 900 mil 

• 7.926,83 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 130 
mil, repassados em Jul/2008. A obra foi concluída em 17/11/2009; 

• 4.268,29 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 70 
mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 10/11/2009; 

• reforma da praça Osmar Novaes, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco – 
Custo: R$ 40 mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 17/11/2009; 

• 4.878,04 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 80 
mil, repassados em Jun/2008. A obra foi concluída em 24/10/2008; 

• 5.333,33 m² de recapeamento na Avenida Castelo Branco – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 17/11/2009; 

• melhorias da Praça Central – Custo: R$ 50 mil, repassados em Out/2007. A obra foi 
concluída em 17/11/2009; 

• 3.333,33 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas no Distrito de Esmeralda – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2008. A obra foi concluída em 03/12/2009; 

• aquisição de motoniveladora – Custo: R$ 400 mil, repassados em Set/2009; 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 333 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 333 mil 

• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 134 mil. A obra foi concluída em 
30/07/2009. 

• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 
28/01/2010. 

• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 191 mil. A obra foi concluída em 
24/03/2010. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Rubens de Oliveira Camargo. 

Transporte Escolar: 

• Em 22/02/2010 e 01/03/2010 foram entregues 2 microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil. 
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ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Navega São Paulo – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 
Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento de adolescentes de 12 a 15 anos, que 
estejam em situação de risco e desenvolvido em parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 
89 mil, repassados em Jul/2006. Projeto concluído em 30/06/2007; 

• reforma do Ginásio Esportivo na Avenida Guimarães Rosa – Custo: R$ 20 mil 
repassados em Nov/2007. A obra foi concluída em 30/11/2008. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Guimarães 
Rosa n. 240 - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. 

HABITAÇÃO: 

Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

Obras concluídas: 

• construção de praça no Conjunto Habitacional Rubinéia B - Custo R$ 80 mil, 
repassados de Abr/2008 a Abr/2009. A obra foi concluída em 27/04/2009; 

• 2.961 m² de pavimentação asfáltica, recapeamento, guias e sarjetas em diversas ruas - 
Custo R$ 99 mil repassados de Nov/2006 a Jun/2007. Obra concluída em 04/04/2007. 

• 1.552,18m² de recapeamento asfálticono conjunto habitacional Rubinéia "A" – Custo: 
R$ 28 mil repassados de Jul/2010 a Dez/2010. Obra concluída em 28/06/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 

• repasse de R$ 200 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

• repasse de R$ 180 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 retroescavadeira. 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor de controle de erosão 
urbana – Custo: R$ 24 mil. Concluída em 20/01/2009. 

SAÚDE: 
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Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 74 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – obras e equipamentos (Total: R$ 107 
mil): 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 57 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
Repasse concluído para Prefeitura (2007-2009) – Custeio: 

• Prefeitura – R$ 20 mil. 
Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 6 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio. 
Entrega de Ambulância: 1 

• Prefeitura – 1 – Custo: 67 mil 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

• reforma da delegacia de polícia de Rubinéia – Custo: R$ 20 mil. A obra foi concluída 
em 11/12/2008. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Passageiros – Custo: R$ 90 mil. A 
obra foi concluída em 30/06/2009. 

• implantação do posto de pesagem de veículos no km 637,7 na SP-320, que liga 
Rubinéia a Santa Fé do Sul – Custo: R$ 110 mil. Obra concluída em 30/09/2007. 
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OBRAS E AÇÕES - Gestões 1995-2006 
R$ 5.900.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 204.494 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
161 mil beneficiando 128 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,80 km de estrada rural RBN-010/386/445 – 1ª Fase – Custo: R$ 65 mil. 
A obra foi concluída em 09/08/1999. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 786 
crianças e adolescentes, 171 idosos, 73 famílias e 30 pessoas de outros seguimentos da 
população – Custo: R$ 321 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2004 – R$ 82 mil; 41 

famílias em 2005 – R$ 29 mil e 41 famílias em 2006 – R$ 29 mil. O Programa objetiva 
conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em situação de pobreza, 
com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de 
família e integrando estes subsídios a ações sócio-educativas e de geração de renda. 
Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação técnica das 
condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 
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• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em 05/2000, para reforma e ampliação do Clube da 
3ª Idade. Obra concluída em 30/12/2000 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
 

• construção de galeria com lastro de concreto na LM 532 da SP-320 – Custo: R$ 24 
mil. Obra concluída em 26/04/1999. 

 
• recuperação de galeria sobre o córrego da mula – Custo: R$ 53 mil. Obra concluída 

em 09/11/2005. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• construção de velório municipal no lote 87 do Núcleo Paget no município – Custo: R$ 
30 mil, repassados em Mar e Dez/2000. A obra foi concluída em 26/12/2000. 

 
• obras de pavimentação, guias, sarjetas na antiga Av. Santa Fé  – Custo: R$ 60 mil, 

repassados em Jul/2000 e Jan/2002. A obra foi concluída em 27/01/2002. 
 

• obras de iluminação pública em vias do conjunto habitacional morada do sol – Custo: 
R$ 21 mil, repassados em Jun/1999. A obra foi concluída em 05/09/1999. 

 
• reforma e ampliação do recinto de exposições – Custo: R$ 69 mil, repassados em Ago 

e Dez/2005. A obra foi concluída em 03/03/2006. 
 

• obras de pavimentação asfáltica em vias conjunto habitacional morada do sol – Custo: 
R$ 40 mil, repassados em Jan e Dez/1998. A obra foi concluída em 30/12/1998. 

 
• obras de recapeamento asfáltico – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jul/2000 e 

Dez/2002. A obra foi concluída em 14/12/2002. 
 

• reforma do centro de lazer do trabalhador na Av. Presidente Castelo Branco e Av. 
Machado de Assis – Custo: R$ 40 mil, repassados em Jun/1999. A obra foi concluída 
em 12/06/1999. 
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• reforma do núcleo promocional do distrito esmeralda na Rua Rosa Osalba de Azevedo 
– Custo: R$ 30 mil, repassados em Jun/1999. A obra foi concluída em 12/06/1999. 

 
• término de obras da praia de lazer e pavimentação no distrito de esmeralda – Custo: 

R$ 50 mil, repassados em Ago/2002 e Ago/2003. A obra foi concluída em 30/07/2004. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 284 mil 
 
Escolas construídas: 1 (525 novas vagas) – R$ 191 mil 
 

• EMEIF Profa Cleide Luiza Cabrini Goiz – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 191 
mil. Obra concluída em 27/02/1998. 

 
Reformas em Escolas: 3 – R$ 93 mil. 
 

• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 8 mil. A obra foi concluída em 
04/02/2003; 

 
• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 4 mil. A obra foi concluída em 

04/09/2003. 
 

• EE Rubens de Oliveira Camargo – Custo: R$ 81 mil. A obra foi concluída em 
21/12/2006. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• Em 22/06/02 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Praça 31 de Março, nº 700 – 
Custo: R$ 81 mil para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• conclusão de ginásio de esportes – Custo: R$ 124 mil, repassados em Mar/2000. A 
obra foi concluída em 26/10/2000. 

 
• construção de portal de entrada na cidade – Custo: R$ 40 mil, repassados em Mar e 

Jun/2000. A obra foi concluída em 01/08/2001. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 26 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 207 mil 
 

• conjunto Habitacional Rubinéia B – 26 unidades, beneficiando 130 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto, na Rua Jorge Amado – Custo: R$ 207 mil. 
Unidades comercializadas em 30/08/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 190 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 Pá carregadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de bacias de captação de águas pluviais 
em estradas rurais – Custo: R$ 48 mil. Concluída em 16/03/2004. 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação de mini usina de reciclagem e 

compostagem de resíduos sólidos domésticos – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 
14/09/2004. 

 
• contrato com a Prefeitura, para implantação do parque  eco-turístico na lagoa do sol 

– Custo: R$ 50 mil. Concluída em 06/01/2004. 
 

• contrato com a Prefeitura, para implantação do parque  eco-turístico lago do sol, no 
distrito de esmeralda – Custo: R$ 60 mil. Concluída em 23/12/2004. 
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• contrato com a Prefeitura, para projeto de melhorias em estradas rurais – Custo: R$ 

19 mil. Concluída em 16/10/2003. 
• contrato com a Prefeitura, para urbanização ecologicamente sustentável em lagoa 

urbana – Custo: R$ 80 mil. Concluída em 14/07/1999. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• perfuração do poço tubular profundo PPS.2 (180,00m profundidade) – Custo: R$ 44 
mil. Concluído em 08/11/2001; 

 
• execução de 1201,00m de rede de distribuição de água, 50 unidade de ligações 

domiciliares de água, 1047,00m de rede coletora de e esgotos, 50 unidade de ligações 
domiciliares de esgotos no loteamento 02, integrante do SAA e SES – Custo: R$ 31 mil. 
Concluído em 08/08/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 116 mil. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/2006 para aquisição equipamentos para o 
posto saúde; 

 
• Prefeitura – R$ 21 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 

o Centro de Saúde (Programa Saúde da Família); 
 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue. 

 
Entrega de Ambulância: 2 
 

• Prefeitura - 2 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 113 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• obras de melhoramentos e pavimentação da vicinal de acesso do município ao Distrito 
Esmeralda a SP-595 - 2º trecho, numa extensão de 3,7 km - Custo: R$ 319 mil. Obra 
concluída em 28/11/1996. 

 
• obras de recuperação da vicinal que liga o Distrito de Esmeralda até a SP-595, numa 

extensão de 9 km – Custo: R$ 376 mil. A obra foi concluída em 02/09/2000. 
 
 


