
Fernando Cury teve papel decisivo na articulação dentro da Assembleia Legislativa, atuando para que 
importantes Projetos de Lei Complementar tramitassem em caráter de urgência e fossem apreciados 
pelos demais deputados.
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Fernando Cury e o ex-prefeito de Botucatu e atual 

Secretário Estadual da Educação João Cury protocolaram 

em conjunto um pedido para a instalação de um escritório 

da JUCESP na cidade: órgão importante para alinhar 

as políticas públicas de desenvolvimento econômico, a 

desburocratização e o incentivo ao empreendedorismo da 

nossa região, incentivando a abertura de novas empresas 

e, consequentemente, gerando novos empregos.

A JUCESP é o órgão responsável pelo registro, fé 

pública e publicidade dos documentos arquivados pelos 

empresários, sociedades empresárias e sociedades 

cooperativas no Estado.

Com o escritório regional da JUCESP, Botucatu passará 

a contar com uma equipe de técnicos responsável pela 

análise singular dos pedidos de abertura, alteração e 

encerramento de empresas no próprio local. Entre os 

principais serviços do órgão está o registro de novas 

empresas e proceder mudanças no contrato social das 

organizações já em funcionamento.

É importante ressaltar também que os municípios 

vizinhos, como São Manuel, Itatinga, Pardinho, Bofete, 

entre outros, estão a poucos quilômetros da unidade de 

atendimento da JUCESP de Botucatu e poderão resolver 

rapidamente suas pendências.

O JUDICIÁRIO PODE CONTAR COM UM 
AMIGO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PLC 24 - cria 150 cargos de juiz de direito auxiliar, para 
atender a demanda crescente do Judiciário:

Para o deputado Fernando Cury, com essa PLC, o Judiciário 

se torna mais acessível para a população e presta um serviço 

ainda mais eficaz. E isso aproxima o cidadão do Judiciário, 

e cada juiz ficará menos sobrecarregado para tomar as 

decisões e julgar os casos mais rapidamente.

O deputado acredita que entender as necessidades e lutar 

para melhorar a vida das pessoas, tomando decisões que estão 

diretamente ligadas ao dia a dia da população, são obrigações 

do homem público. “Comemoro não apenas a aprovação 

dos projetos, mas também o sucesso da gestão feita para 

contemplar cidades da região de Botucatu e de outras regiões 

do Estado de São Paulo onde também tenho atuação. São 

dois cargos de juízes auxiliares na Comarca de Avaré, quatro 

na Comarca de Jaú, quatro na Comarca de Ourinhos, dois na 

Comarca de Tupã e cinco na Comarca de Botucatu. Essa é 

a função de um homem público, estar presente nas cidades 

e conhecer de perto cada demanda, para ser o interlocutor 

junto ao Governo do Estado e órgãos competentes sobre 

todas as questões apresentadas”, disse Cury.

PLC 40 - advogados voltaram a receber os honorários 
pelos serviços de Assistência Judiciária Gratuita, que 
beneficiam 1,5 milhão de pessoas por ano:

Fernando Cury teve uma importante participação nessa 

conquista. Como líder da bancada do PPS na Alesp, declarou 

apoio à causa e fez uma gestão direta para que o projeto 

tramitasse em caráter de urgência dentro da Casa. De 

acordo com o deputado, todo o empenho valeu a pena. 

“Felizmente, tivemos essa aprovação e hoje podemos 

comemorar muito essa conquista. O PLC 40 garante 

não apenas o reconhecimento do advogado pelo serviço 

prestado, mas também o direito dos menos favorecidos 

através da assistência jurídica gratuita prestada pela OAB”, 

declarou Cury.

PLC 56 - trata da exigência do 
nível universitário para a carreira 
de oficial de justiça

Também é uma conquista do 
deputado Fernando Cury. Um pleito 
antigo que valoriza a categoria, que 
teve aprovação após muito diálogo 
entre os deputados.

Fernando Cury trabalhou ativamente 
para que a Comarca de Botucatu fosse 
levada a entrância final, possibilitando 
mais recursos, instalação de novas 
e especializadas varas, melhorias na 
infraestrutura e aumento do número de 
servidores, aproximando o judiciário da 
população e promovendo a celeridade 
dos processos.
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