Deputado acusado de assédio sexual tem pena inédita, mas
questionada por ser branda.
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Descripcion
16/12/2020: Acontece o caso de assédio, que foi gravado pelas câmeras do plenário da
ALESP. Depudada pede cassação do mandato.
18/12/2020: O partido Cidadania afasta deputado da legenda.
03/03/2021: Relator do caso pede 6 meses de suspensão, sem remueração.
05/03/2021: Conselho de Ética da ALESP tem acordo sobre necessidade de punição,
mas diverge sobre pena que foi definida em suspenção do deputado por 119 dias, sem
receber subsídios ou vantagens parlamentares. Mas, com todas as garantias para o seu gabinete.
08/03/2021: Decisão é considerada branda, se aproximando mais a uma premiação/férias, considera parte da
sociedade e Deputada. Anúncio é publicado em
jornal, com assinaturas que pedem punição exemplar. O debate e a reção se ampliam em toda a sociade.
16/03/2021: Na opinião de novo presidente da ALESP plenário não será capaz de cassá-lo, pede que a deputada
relegue. Caso vai a plenário, ainda sem data marcada.

Mas Informacion
Assédio à deputada Isa Penna: novo
vídeo mostra membro do Conselho de
Ética com Fernando Cury |
https://www.youtube.com/watch?v=h63w6Ou65MQ
Cidadania afasta deputado Fernando
Cury, acusado de abusar colega Isa
Penna |
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/18/cidadaniaafasta-deputado-fernando-curyacusado-de-abusar-colega-isa-penna

Caso Isa Penna: Fernando Cury
apresenta defesa para Conselho de
Ética da Alesp |
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/02/08/casoisa-penna-fernando-cury-apresentadefesa-para-conselho-de-etica-da-alesp
Relator pede suspensão do mandato de
Cury por 6 meses após assédio contra
Isa Penna. |
https://www.cartacapital.com.br/politica/relatorpede-suspensao-do-mandato-de-curypor-6-meses-apos-assedio-contra-isapenna/
Alesp suspende Fernando Cury por
assédio contra Isa Penna; parte do
Conselho de Ética renuncia |
https://jovempan.com.br/noticias/politica/alespsuspende-fernando-cury-por-assediocontra-isa-penna-parte-do-conselho-deetica-renuncia.html
Punição que mais parece licença, diz
deputada Isa Penna sobre suspensão
de Cury |
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/03/05/punicaoque-mais-parece-licenca-diz-deputadaisa-penna-sobre-suspensao-de-cury
Grupo publica anúncio em jornal para
pedir a cassação de deputado da Alesp
|

https://www.poder360.com.br/brasil/grupopublica-anuncio-em-jornal-para-pedir-acassacao-de-deputado-da-alesp/
Isa Penna sobre suspensão leve de
Cury: “tapa na cara de toda as
mulheres” |
https://claudia.abril.com.br/noticias/isapenna-fernando-cury-suspensaomandato-importunacao-sexual/
Caso Isa Penna: Conselho de Ética
aprova pena branda para deputado que
passou a mão em colega; caso vai ao
plenário | https://g1.globo.com/sp/saopaulo/noticia/2021/03/05/caso-isapenna-conselho-de-etica-aprovasuspensao-remunerada-por-3-mesesde-deputado-que-apalpou-colega-casovai-ao-plenario-da-alesp.ghtml
Presidente da Alesp pediu para Isa
Penna relevar apalpada de deputado. |
https://claudia.abril.com.br/politicapoder/presidente-da-alesp-pediu-paraisa-penna-relevar-apalpada-dedeputado/
Caso Isa Penna: decisão inédita em SP
de suspender deputado chega à Mesa
Diretora; Alesp estuda próximos passos
| https://g1.globo.com/sp/saopaulo/noticia/2021/03/10/caso-isa-

penna-decisao-inedita-em-sp-desuspender-deputado-chega-a-mesadiretora-alesp-estuda-proximospassos.ghtml

