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Artigo - DEPUTADO QUER RESPEITO AO PARLAMENTO
O Poder Legislativo deve ser fortalecido, defendeu da tribuna da
Câmara o deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos
(PR-MG)(foto) “Temos nesta questão um quadro claro, que,
penso, deve unir a todos os representantes do meu partido, o
Partido da República, bem como todos os que fazem parte da
base do governo e os parlamentares da oposição, porque aqui
não se trata de falar em oposição ou em situaçáo”, disse. O que
está em discussão, na opinião do parlamentar, é o
enfraquecimento do Poder Legislativo, o descrédito a que o
Legislativo foi levado e a necessidade de medidas urgentes para
que ele volte a responder aos anseios da sociedade brasileira.
Bernardo Santana lembrou que o parlamentar tem como primeira
função defender o Legislativo e sua capacidade de ajudar “a
construir o País que os brasileiros querem”. Segundo o deputado,
todos têm que ser defensores primeiro “da sua eficácia, da sua
competência, da sua qualidade, mas, sobretudo do respeito às
prerrogativas, às competências”. Desrespeitam o Parlamento e
qualquer democracia, entende Santana, “uma oposição

irresponsável ou uma base de sustentação de governo subserviente que deixe em segundo plano o
Legislativo.” O deputado do PR ressaltou que o País adotou em sua Constituição o federalismo e a tripartição
dos Poderes.” Por isso, acrescentou, o Brasil precisa ter Poderes fortes, que respondam à teoria da
tripartição”.
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