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AMÉRICA/ARGENTINA – Os Bispos ao governo: “Mais debate sobre as
reformas, ou se enfraquece a democracia”
Buenos Aires (Agência Fides) – Os Bispos da Argentina pedem ao governo mais tempo, mais debate e uma
análise mais aprofundada sobre os projetos de lei cruciais para as instituições no país: é o que declara um
comunicado, intitulado “Justiça, Democracia e Constituição”, elaborado pelos quase cem bispos de todo o país
que estão em assembleia esta semana, sob a guia de Dom José Maria Aranceto, Presidente da Conferência
Episcopal. Como referido à Agência Fides pela Igreja local, é práxis que a Assembleia publique um comunicado
no final do encontro, mas desta vez os Bispos quiseram se expressar antes, vista a importância e a criticidade do
momento que a vida política do país atravessa. Estão em discussão, de fato, vários projetos de lei que tocam temas
cruciais para a democracia, como a reforma do poder judiciário, que o governo está tentando aprovar com um
procedimento definido “express”, ou seja, de modo que a proposta passe velozmente na Câmera e no Senado, sem
qualquer modificação.
O comunicado dos Bispos, enviado a Fides, declara: “Os projetos de lei que estão em discussão, a fim de reformar
o exercício da justiça, incluem aspectos que merecem um raciocínio profundo pela importância do tema que
tratam. Por isso, se requer antes fazer amplos debates e discussões e alcançar um acordo coerente com a entidade
das modificações propostas”. “Estamos conscientes – explica a Conferência Episcopal – de que, tratando de modo
apressado as reformas significativas, se corre o risco de enfraquecer a democracia republicana, sancionada pela
nossa Constituição, justamente em um de seus aspectos fundamentais, como o é a autonomia dos seus três
poderes”. (CE) (Agência Fides, 17/04/2013)
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