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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/22 

 
 
 

Dispõe sobre a concessão de 
Título de Honra ao Mérito. 
 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de “Honra ao Mérito” a Usina Santa 

Rita Açúcar e álcool e a Família Cury pelos relevantes e inestimáveis serviços 
prestados à nossa comunidade, e em especial por ocasião da comemoração de 
seu Jubileu de Ouro. 

 
Art. 2º. - O Título deverá ser entregue em Sessão Solene em data 

acordada com o homenageado. 
 
Art. 3º. - As despesas decorrentes do artigo 1°, correrão por conta de 

verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessária. 
 
Art. 4º. - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 04 de maio de 2022. 
 
 
 
 

                               

Lucas Comin  
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Fundada por Antônio Augusto Monteiro de Barros no século 19 (entre 

1.860 e 1.880) a Cia Usina Vassununga, localizada na zona rural da cidade de 

Santa Rita do Passa Quatro, interior do Estado de São Paulo, teve suas 

atividades encerradas em 1.970, quando então em 15 de julho de 1.971 foi 

adquirida pela Família Cury, passando, à partir desse momento a ser chamada 

de Usina Santa Rita, cujo acionista principal foi o patriarca da família, o Sr. Afif 

Cury, o qual deu início a produção de açúcar e álcool hidratado em sua primeira 

safra, a de 1.971/1.972.  

Com o falecimento do Sr. Afif Cury em janeiro de 1.991, assumiu como 

administrador principal e acionista controlador o seu filho Sr. Nelson Afif Cury, 

que continua no controle acionário da Usina Santa Rita até os dias de hoje.  

A história da Usina SANTA RITA se confunde com a própria história do 

desenvolvimento da matriz canavieira no país. A Usina oferece na região onde 

exerce suas atividades, mesmo no período de pandemia, nada menos do que 

1.200 empregos diretos e pelo menos 3.600 indiretos, que permeiam toda a 

cadeia econômica envolvida.  

Da relevância social das atividades empresariais para a região de Santa 

Rita do Passa Quatro/SP, conforme estudo realizado pelo IBGE para o ano de 

2023, nossa cidade tem população estimada de 26.478 habitantes, com 

remuneração média de 2 salários mínimos dos trabalhadores formais.  

A proporção de pessoas ocupadas (com trabalho formal) em relação à 

população total era de 22.2%. A Usina Santa Rita, por sua vez, emprega 

aproximadamente 1.200 colaboradores diretos e são responsáveis pelo menos 

por outros 3.600 empregos indiretos, lotados principalmente em Santa Rita do 

Passa Quatro / SP. 
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Por outro lado, também são beneficiários da atividade os fornecedores de 

matéria prima (cana-de-açúcar), insumos (agrícolas e industriais) e serviços 

(corte mecanizado da cana-de-açúcar, transporte, empresas especializadas em 

manutenção industrial), em especial às pequenas propriedades rurais, 

resultando em milhares de beneficiários indiretos. 

Não obstante, as ações sociais promovidas pela Usina Santa Rita sempre 

foram de vital importância para o desenvolvimento da região, bastando 

rememorar, a título de exemplo, a recente doação de álcool, recursos e 

equipamentos para a Santa Casa e demais instituições de caridade da região 

para o combate ao COVID-19.  

Por tudo que representa a Usina Santa Rita para nossa cidade, Estado e 

País, é louvável e merecedor esse reconhecimento de nossa Câmara Municipal.  

 

 

Lucas Comin  
Vereador 

 

 

 
 


