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Processo contra senadoras que
‘invadiram’ Mesa é arquivado
Sessão foi marcada por bate-boca entre senador e presidente do Conselho de Ética

-BRASÍLIA- O Conselho de Ética do Senado arquivou ontem, por 12 votos a 2, com uma abstenção, a
reclamação que tinha sido movida contra as senadoras que ocuparam a Mesa Diretora do Senado durante a
votação da reforma trabalhista. O pedido do senador José Medeiros (PSD-MT) tinha como alvo as senadoras
Fátima Bezerra (PTRN), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Vanessa Grazziotin (PCdoBAM), Regina Sousa (PT-PI), Lídice
da Mata (PSB-BA) e Ângela Portela (PDT-RR).

O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto Souza (PMDB-MA), submeteu ao plenário a
questão de ordem do senador Humberto Costa (PTPE) pedindo a reconsideração da denúncia. Votaram contra
o pedido os senadores Airton Sandoval (PMDB-SP) e Flexa Ribeiro (PSDB-PA). A abstenção foi do corregedor
do Senado, Roberto Rocha (PSB-MA). Apesar de a maioria ter votado pelo arquivamento da denúncia, houve
muitas críticas ao comportamento das senadoras.

A sessão foi marcada, no entanto, pelo protesto do líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ).
Gritando que a reunião era “ridícula”, o líder do PT começou uma confusão logo no início da sessão do
Conselho para impedir o sorteio de relator para denúncia contra as senadoras.

— Essa reunião aqui é ridícula, você vai me colocar e mais dez no conselho assim. Esse conselho arquivou o
caso do Aécio Neves. Isso é um absurdo o que vocês estão fazendo — disse Lindbergh.

Revoltado com a situação, o presidente do conselho pediu aos técnicos que o microfone de Lindbergh fosse
desligado. O petista se levantou e começou a discutir cara a cara com o presidente da comissão, que afirmou
que não o deixaria impedir o andamento da reunião.
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