
Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal 
 

O Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal ocorre em decorrência da animação 
econômica e da atração de pessoas de fora da Área de Influência Direta em busca de 
empregos por causa da expansão da área agrícola de cana-de-açúcar e da produção de 
açúcar e álcool da Usina Ferrari. 

Esses fatores podem causar pressão sobre as infraestruturas municipais, ou seja, sobre os 
equipamentos sociais de saúde e educação, especialmente em Pirassununga, onde a 
estrutura é mais ampla, tanto em número de estabelecimentos quanto em diversificação.  

Atualmente, os municípios diretamente afetados pela expansão das áreas de plantio da Usina 
Ferrari são Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa 
Quatro, sendo que a grande maioria da expansão será no município de Santa Rita do Passa 
Quatro. Não há previsão de ampliação das áreas de plantio desta usina em outros municípios 
da região, conforme mencionado no Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal, outrora 
apresentado e não aprovado por este órgão ambiental. 
Os objetivos do Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal são: 
 Promover, em parceria com as Prefeituras dos municípios de Pirassununga 

Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa 
Quatro, ações de melhoria e ampliação dos equipamentos de saúde, visando 
estender, melhorar e qualificar o atendimento de saúde à população; 

 Promover, em parceria com as Prefeituras dos municípios de Pirassununga, Porto 
Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa Quatro, ações de melhoria 
e ampliação dos equipamentos de educação, visando estender, melhorar e qualificar o 
atendimento de educação à população na AID; 

 Assegurar que a população dos municípios de Pirassununga, Porto Ferreira, Santa 
Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa Quatro compartilhem dos benefícios do 
Plano de Reforço da Infraestrutura Municipal implantado pela Usina Ferrari. 

A partir do levantamento realizado, percebeu-se que as ações para melhoria do atendimento 
à educação e à saúde nos municípios de Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das 
Palmeiras e Santa Rita do Passa Quatro envolvem a doação dos equipamentos solicitados 
pelas Prefeituras, conforme a seguir: 

 Para a educação no município de Pirassununga: doação de 2 computadores 
necessários para equipar um laboratório de informática de uma escola municipal, no 
valor de R$ 2.200,00, cada (doação realizada no ano de 2016); 

 Para a saúde no município de Pirassununga: doação de um equipamento de 
colposcopia para atender à demanda populacional feminina, no valor de R$ 15.000,00 
(doação realizada no ano de 2015); 

 Para a educação no município de Porto Ferreira: doação de 1 datashow, no valor de 
R$ 1500,00 e de 1 notebook, no valor de R$ 1.500,00 (doação realizada no ano de 
2015); 

 Para a saúde no município de Porto Ferreira: reforma para manutenção do prédio do 
CEMI – Centro de Especialidades Médicas e Imagens da Prefeitura Municipal de 
Porto Ferreira, localizado à Praça Alcides Salzano, nº 22, orçada em R$ 8300,00, 
conforme planilha orçamentária apresentada pela Prefeitura (doação realizada no ano 
de 2015); 



 Para a educação no município de Santa Cruz das Palmeiras: doação de 2 lousas 
digitais interativas 80”, no valor de R$ 3000,00 cada (doação realizada no ano de 
2016); 

 Para a saúde no município de Santa Cruz das Palmeiras: doação de 1 carro para uso 
da prefeitura para tratamento médico nas cidades da região (doação realizada no ano 
de 2015); 

 Para a educação no município de Santa Rita do Passa Quatro: doação de 1 
datashow, no valor de R$ 1500,00 e de 1 computador, no valor de R$ 1.500,00 
(doação realizada no ano de 2016); 

 Para a saúde no município de Santa Rita do Passa Quatro: doação de 1 carro para 
uso da prefeitura para tratamento médico nas cidades da região (doação realizada no 
ano de 2015); 

 


