
Fernando Cury tem sido um grande parceiro da região Central/Centro-Oeste. A atuação na Assembleia 
Legislativa e interlocução junto ao Governo do Estado garantiram importantes conquistas para diversos 
municípios. Os investimentos ultrapassam os R$ 36 milhões e são destinados para as áreas da educação, 
saúde, turismo, desenvolvimento social, infraestrutura urbana e agropecuária, fortalecendo assim as 
cidades e contribuindo para melhor qualidade de vida para a população.

MAIS DE R$ 36 MILHÕES EM 
MELHORIAS E INVESTIMENTOS

FAZ BEM PARA A REGIÃO
CENTRAL/CENTRO-OESTE

MÁRCIO FRANÇA 40 GOVERNADOR
CEL ELIANE NIKOLUK VICE
GERALDO ALCKMIN 45 PRESIDENTE 
ANA AMÉLIA VICE
MAURREN MAGGI 400 SENADORA
COVAS 191 SENADOR

COLIGAÇÃO PSB/PSC/PTB/PPS/PV



Fernando Henrique Cury, 39 anos, é natural de Botucatu – São Paulo, bacharel em Direito e produtor rural. 
Exerce seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o qual foi eleito com 85.925 
votos. Filho do ex-prefeito de Botucatu Jamil Cury e de Dona Erô, é casado com Renata Meneguella Cury e pai de 
dois filhos: Fernandinho, de 4 anos, e Frederico, de 2 anos. 

projetos em 
conjunto a outros 

parlamentares

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR

VOCÊ PODE FAZER UMA BOA ESCOLHA POR SÃO PAULO.

VOCÊ PODE ESCOLHER 23456, SABE POR QUE?

Porque Fernando Cury é jovem, dinâmico, ousado e trabalhador. 

Em seu primeiro mandato como deputado estadual, já garantiu mui-
tas conquistas para os paulistas, principalmente nas áreas da Saúde, 
Desenvolvimento Social e Agropecuária.

Fernando Cury está sempre presente. É daqueles políticos que 
quase não existem mais, que gostam de ouvir mais, pra acertar 
mais. Atendeu demandas e conquistou mais de R$ 530 milhões 
em recursos para vários municípios de diversas regiões do esta-
do: um trabalho dedicado a melhorar a vida das pessoas.

Fernando Cury é o amigo que todo mundo quer ter. Olha no olho, 
diz o que tem que ser dito, mesmo que doa. Analisa, planeja e age, 
ajuda até encontrar o melhor caminho. Para conquistar o Bom Prato 
Saúde de Botucatu, instalado ao lado do Hospital das Clínicas, que 
atende pacientes de 70 cidades, ele levou 40 mil assinaturas ao go-
vernador Alckmin e fez a gestão para garantir a unidade de Rubião 
Junior. Agora, acaba de conquistar mais um Bom Prato Saúde junto 
ao governador Márcio França, para o Hospital Amaral Carvalho de 
Jaú, uma referência no tratamento oncológico. 

Fernando Cury é gente da gente. Entende o olhar aflito de quem 
passa por dificuldades, o olhar generoso daqueles em sofrimen-
to, o olhar meigo dos trabalhadores, com esperanças por um 
futuro melhor, principalmente para seus filhos. É o único depu-

tado membro do Condeca – Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e já conquistou R$ 120 milhões para 
mais de 500 projetos sociais de todo o Estado, que promovem 
atividades culturais, esportivas e educacionais para que as nos-
sas crianças e adolescentes tenham mais oportunidades na vida. 
Para a região central/centro-oeste, foram R$ 3,3 milhões para 
contemplar 29 projetos sociais, promovidos por prefeituras e 
entidades de 19 municípios.

Fernando Cury é firme, sabe apontar os erros e identificar as solu-
ções. Enfrenta as dificuldades e resolve. Na Saúde, criou a Frente 
Parlamentar de Combate ao Diabetes, viajou mais de 5 mil quilô-
metros com a sua Caravana Azul, promovendo a conscientização 
sobre a doença e fomentando a discussão sobre políticas públicas. 
Apresentou projetos de lei em benefício dos diabéticos e criou a lei 
16.576/2017, que institui a Semana Estadual de Prevenção, Contro-
le e Combate ao Diabetes. É o autor da lei 16.790/2018, que institui 
o Sistema Paulista de Cadastro de Doação de Medula Óssea, para 
aproximar quem está disposto a doar daqueles que esperam por 
esse gesto de solidariedade. 

Fernando Cury é ficha limpa. Tem o espírito do tamojunto, é do nos-
so tempo. Faz o que precisa ser feito, o que é necessário. Trabalha 
incansavelmente por melhores condições de vida ao homem do 
campo, fortalecendo o agronegócio, um dos grandes pilares da nos-
sa economia. E quer fazer mais, para sempre garantir aos cidadãos o 
que eles mais querem: respeito.



SAÚDE
Fernando Cury conhece de perto a difícil 
rotina imposta a todos os diabéticos 
para aprender a lidar com a doença e as 
mudanças de vida que ela traz. O Brasil 
tem mais de 14 milhões de portadores 
de diabetes e metade deles desconhece 
a sua condição. Logo no início de seu  
mandato, criou a Frente Parlamentar de 
Combate ao Diabetes, coordenada por 
ele com a participação de 39 deputados. 

Com a Caravana Azul, ele tem 
percorrido todas as regiões do Estado 
de São Paulo para falar da atuação da 
Frente Parlamentar e da importância da 
participação da sociedade em políticas 
públicas que ofereçam mais conforto 
e qualidade de vida aos portadores 
da doença. Já foram cerca de 5 mil 
quilômetros rodados pelo Estado e 
dezenas de reuniões realizadas com 
lideranças políticas e representantes da 
sociedade civil, alcançando cerca de 350 
mil pessoas.

Fernando Cury é autor da Lei nº 
16.576/2017, que institui a Semana 
Estadual de Prevenção, Controle e 
Combate ao Diabetes entre os dias 8 e 

14 de novembro, e tem ainda 4 projetos 
de lei tramitando na Assembleia 
Legislativa: 

• Projeto de Lei 962/2016 que autoriza 
o Poder Executivo a conceder a isenção 
do ICMS a produtos alimentícios 
industrializados que tenham como 
público-alvo os portadores de diabetes; 
• Projeto de Lei 964/2016 que 
autoriza o Poder Executivo a instituir 
a obrigatoriedade de realização de 
teste de glicemia capilar em alunos 
matriculados no 6º ano do ensino 
fundamental e no 1º ano do ensino 
médio, nas escolas da rede estadual de 
ensino;
• Projeto de Lei 965/2016 que 
assegura ao aluno diabético cardápio de 
alimentação escolar especial, adaptado 
à respectiva condição de saúde;
• Projeto de Lei 966/2016 que obriga a 
realização de exame oftalmológico para 
diagnóstico de miopia, astigmatismo, 
hipermetropia, daltonismo, ceratocone 
e demais patologias oculares em alunos 
matriculados no 6º ano do ensino 
fundamental e 1º ano do ensino médio, 
nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

LEI DE FERNANDO 
CURY INSTITUI 
SISTEMA 
PAULISTA DE 
CADASTRO 
E DOAÇÃO DE 
MEDULA ÓSSEA
Projeto apresentado por 
Fernando Cury foi aprovado e 
transformou-se na lei estadual nº 
16.790, com o objetivo de agilizar 
a identificação e localização de 
possíveis doadores compatíveis, 
diminuindo assim o tempo 
de espera do paciente pelo 
transplante.

A aprovação dessa lei é um passo 
fundamental para garantir mais 
conforto e esperança a todos 
os pacientes que aguardam o 
transplante. Tudo será integrado 
ao sistema de cadastro de 
doadores de sangue, ou seja, as 
informações estarão reunidas 
em um banco de dados único, 
e poderão ser acessadas por 
todos os hospitais que realizam o 
transplante de medula.

ISENÇÃO DE IPVA 
PARA DOADORES DE 
MEDULA ÓSSEA

O deputado Fernando Cury é autor do 
Projeto de Lei 566/2018 para isentar de 
imposto sobre propriedade de veículos 
automotores (IPVA) os doadores de 
medula óssea. 

UM ALIADO NA LUTA CONTRA O DIABETES



R$ 22 MILHÕES PARA A INFRAESTRUTURA, 
TURISMO E EQUIPAMENTOS

Sempre presente, Fernando Cury conhece as 
dificuldades enfrentadas, e através da união de forças 
e parceria com os municípios, destinou recursos para 
as áreas da saúde (melhorar ainda mais o atendimento 
aos pacientes), da infraestrutura urbana (melhor 
qualidade de vida para as pessoas) e agropecuária 
(condições ideias e apoio aos produtores rurais).

R$ 3,3 MILHÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 8,2 MILHÕES 
PARA A EDUCAÇÃO

R$ 36,4 MILHÕES PARA REGIÃO 
CENTRAL/CENTRO-OESTE

Fernando Cury é o único deputado indicado pelo 
Governo de São Paulo a ocupar uma cadeira como 
membro conselheiro do Condeca – Conselho Esta-
dual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fo-
ram R$ 120 milhões para contemplar mais de 500 
projetos em todo o Estado.

Para a região Central/Centro-Oeste, foram R$ 3,3 mi-
lhões aprovados para 29 projetos sociais, promovidos 
por prefeituras e entidades de 19 municípios, com o 
objetivo de oferecer atividades de esporte, educação, 
lazer e cultura no contra turno escolar para milhares de 
crianças e adolescentes.

Fernando Cury fez a interlocução 
com a FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação. Os 
recursos foram conquistados para a 
construção de creches e reforma de 
escolas estaduais, garantindo assim 
condições e mais qualidade no ensino 
para nossos alunos.

A gestão do deputado Fernando 
Cury junto ao Governo do Estado 
foi fundamental para liberação de 
recursos, necessários para a infra-
estrutura, compra de equipamentos 
e maquinários usados no dia a dia de 
trabalho das prefeituras, atenden-
do as demandas da população, bem 
como para a realização de obras em 
benefício das pessoas.

Fernando Cury também é o co-autor 
de projetos de lei, em conjunto a ou-
tros deputados, que classificam di-
versas cidades da região como MIT 
– Município de Interesse Turístico, 
para que recebam R$ 600 mil anuais 
para investir no turismo e melhorar 
os serviços prestados, ampliando 
assim as oportunidades de geração 
de emprego e renda.

R$ 2,9 MILHÕES EM 
EMENDAS PARLAMENTARES


