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Quatro meses após tomar posse em Brasília, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, acompanhado de uma comitiva formada pelo
vice-presidente José Alencar, ministros, governadores, prefeitos
de capitais e integrantes do Conselho do Desenvolvimento
Econômico e Social, foi ao Congresso Nacional encaminhar os
projetos de governo para as reformas da Previdência e tributária.
Em seu discurso, do Plenário da Câmara dos Deputados, o
presidente Lula advertia sobre a importância de votar as duas
propostas ainda este ano, mas concordava que o Congresso
Nacional e a sociedade brasileira teriam todo o tempo de que
precisassem para apreciar as reformas.

Esse era o sinal verde para o início da discussão dos dois projetos.
Mas, antes mesmo do start oficial, a sociedade brasileira já
incluíra os dois temas no cardápio de mudanças que devem ser
implementadas pelo presidente e discutia, em fóruns
especializados, sugestões para serem incorporadas às propostas
oficiais. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, acolhendo a
sociedade em eventos organizados em parceria com entidades
civis, tem participado desse processo e contribuído no sentido
de ampliar o debate para a discussão das duas propostas.

Desde o final dos anos 90, a Assembléia Legislativa vem
promovendo encontros para aprofundar o entendimento dessas
duas questões e ouvir as demandas da sociedade. Em maio de
1999, foi realizado o Fórum Técnico �Reforma da Previdência: o
que muda para o servidor?�, com o objetivo de analisar as
alterações na legislação ocorridas naquele ano. Em abril de 2003,
seguindo orientação da nova Mesa da Casa, presidida pelo
deputado Mauri Torres, novo encontro foi realizado, com a
participação de mais de mil pessoas: o Fórum Técnico �Reforma
da Previdência�.

 A reforma tributária é tema também presente na agenda política
do Legislativo mineiro. Em 2001, durante o Ciclo de Debates �O
regime tributário e as empresas mineiras�, que reuniu cerca de
2,5 mil participantes, foram discutidas várias propostas para
constar de um projeto de reforma tributária. Em junho de 2003,
o tema voltou à pauta do Legislativo estadual, no Seminário �Minas
na Reforma Tributária�. Ao final do encontro, foi aprovado um
documento com 120 propostas, encaminhado ao relator da PEC
41/2003, deputado federal Virgílio Guimarães.

Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma coletânea
de artigos abordando os aspectos mais polêmicos e fundamentais
das duas reformas e que, de certa forma, sintetizam as
discussões já realizadas no Parlamento mineiro, seja nos eventos
citados, nas reuniões de Plenário ou nas audiências públicas
promovidas pelas comissões permanentes da Casa, para debater
as mudanças nos sistemas previdenciário e tributário brasileiros.


