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Bancada gaúcha critica reforma da Previdência
Os parlamentares decidiram fazer um apelo ao governo para que retire as emendas em tramitação no Congresso
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A1\TOf'IO CARLOS CA~'1POS .. direitos adquiridos.
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--o ~ ..oo--5ttt-no-CoItgresso.--- 04 .. '.'.' - . '" J '.Ot:I~o· , adverte Ja1r Sao·

reunidos ontem. decidiram con- r·c-~;ri:'''-·~·~§?i- res. Para ~!e "não há outro caminho
vencer o zoverno a desistir da reforma ~:.~~. -'-'; senão desistir". O deputado do PFL
da. Previdência Social. A· orocosta e do ~:;:-';k:7_""'.. -·sugere como alternativa para à retirada
exrninistro da Previdência c' depuraco &. das emendas constitucionais uma refor-
Jair Soares ,PFU. Ele prevê a derrow. r ma reforma negociada. através de legis-
rio go\rt-:Tno ~I~ in.~l_~~~nçj~ de m 3.r! te!" :I ~. lação ordinária e complementar.
reforma em trarnitacão. Durante 3. reu O deparado Adylson Morra IPPR).
nião. o decurado Wilson Cignacni por exemplo. classificou de inoportuna
~P\!DB'I ccmecou a colhe: adesões a um e incompetente a forma de encaminha-
docume nto lJ ue aceia ao governo Dar:::. rnenco dado pelo governo às emen.~_d.:a
que abandone a reforma orevidencià- Previdência. "Com elas. o governo pra-
na. ricou rarnbem urna agressão ao Direito
As criticas (1:1bancada gaucaa ire· Consnrucional. quebraado. indusiYe

forma da Previdência <! as sugestões cláusulas pérreas", a ••.alia Mona, Cláu-
para que o governo abra mio dela suce . -~_... . sulas oétreas são dispositivos da Consti-
deram urna avaiiacão de integrantes aa·",- ruição que não podem ser alterados.
Associação de Juizes do Rio Grande do . -,:--. .AdyLson·Moua acredjra.que·as-emenéas
Sul (Ajuris). liderados velo oresrdente da nãoteràov .. ~--.ik...
entidade. Günter Soode, Os renresen adrnissibilidade - primeiro passo para
tantes da Ajuris afirmaram aos' paria. que possa COntinuar em cramitação no
rnentares gaúchos que a reforma é intei- Congresso. "Eu mesmo apelei ao rninis-
ramente inconsntucional. A previsão da tro Reinhold Stephanes para que tenha]
Ajuris e de que a aprovação da reforma -:.;-.:.""~" '. um gesro de humildade, retirando as
pelo Congresso acabará 'abarrotando a 'c. emendas. até mesmo para contar com a
Justiça. de ações de segurados e aposen- boa vontade futura desta Casa". arguo
tados, reclamando desrespeito aos seus Reforma: Redeker ~.E),Jnrnns (C) e Morta debaterem a reTirada das emendas menra,

. ;

____•• -~__4


