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A soluçao Para Os proble-
mas do Estado e do Pals vai
exigir sacrifIcios de toda a
sociedade, afirrnou 0 go er-
nador Akio Neves (P5DB),
em seu discurso durante a
solenidade de posse na As-
semhléia Legislativa ontern.
"0 niundo inteiro reacomoda
sua econornia e as suas idéias
politicas depois das mudan-
ças bruscas provocadas pela
glOhaliLaCd() da ültirna déca-
da", justiticou 0 governador
recern-empossad o.

Para entrentar Os proble-
mas g

a Akio
erados pela glohali-

zaco, Akio Neves concla-
niou a colaboraçao do Poder
Legislativo. "0 exito de nos-
sa açao de governo depende

de uma parceria entre esta
Casa e o Paliicio da Liherda-
de. Estou absolutarnente con-
vencido de que estamos, em
Minas e no Brasil, entrando
em urn periodo de responsa-
hilidades poifticas e adminis-
trativas graves, cjue reclarnarn
o esforço e a contrihuiçao de
todos, sejarn governo, sejarn
oposicio", afirrnou.

0 governador tambern
lemhrou, em sen discurso, a
necessidade de resgatar a
autonomia dos estados e pro-
pôs urn novo pacto federati-
vo. "Hi muitos anos que o
poder central se esqueceu do
cornprornisso de respeitar a
autonomia dos municIpios e
estados. Uniio pressupOe a

igualdade das partes. Se al-
gurnas partes se sobrepuse-
reni a outras, nao hi uniäo,
mas sirn suhrnisso. Se n'io
fornios capazes de restaura r
o pacto federativo, a integri-
dade nacional estar arnea-
çada pelos aventureiros que
sempre se nutrern dos ressen-
tinientos regionais', alertou

Minas Gerais, pela impor-
tincia politica (1e historica-
rnente ocupou, tern papel es-
sencial na retornada desse
proCe5so, segundo Aécio Ne-
ves. "Minas, rnais do que qual-
quer outro estado, em ra700
de sua hist(ria e de scu cari-
ter, tern o clever de prornover
a restauraçao do pacto fedc-
rativo nacional", disse.
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Antonio Julio elogia experiência
ReuniOo Solene	 parlamentar de Aécio Neves

Helena Leão
Em seu drscur',o durcinte /i

reuniao solene de posse do o-
vernador, o presidente da Assern
hleia Legislativa, deputado 'An-
tônio Julio (PMDB), lernbrou ,s
e\periencia parlamentar dc
Aécio Neves (PSDB). Para Ant()
010 Julio, cOrno presidente d/r
Crnara dos Depu tad os, Aécio
recuperou a Importancia do Par-
larnento corno foro de debates dat,
grandes questOes nacionais.

"Na presidência da Cmara,
Adcio procurou Se aproxirnar da
sociedade. Dc urna maneira di-
nârnica e corajosa, n3o hesitou
em colocar em votaçao materias
importantes, mas polernicas, que
foram devidamente discutidas e
aprovadas", afirrnou AntOnio
Julio. Entre essas rnatérias, o pre-
sidente citou a restrição as mcdi-
das provisorias editadas pelo
Poder Executivo e a limitaçào da
imunidade parlarnentar.

0 presidente tambern do-

giou o horn relacionamento de

Como foi a
0 governador Akio Neves e

o vice, Clésio Andrade, chegararn
Assernhléia ao rneio-dia e foram

recehidos pelo presidente, depu-
tado AntOnio Julio. Os dois curn-
primentaram prefei tos e veread o-
res cjue os aguardavarn no Hall
das Bandeiras. Di ersas pes-
soas que seaglomeravani em fren-
tea Assernhléia Para ver o gover-
nador de perto assistiram a ceri-
mOnia de posse em urn telão.

Aécio e Clésio entraram no
Plenârio conduzidos pelos depu-
tados Alberto Pinto Coelho (PPB),
Adel.mo Carneiro Leäo (PT), Ivair
Nogueira (PMDB) e Alberto
Bejani (PFL) e foram aplaudidos
de pe pelas autoridades clue corn-
parecerern a cerimOnia. 0 Hino
Nacional foi executado pela
Banda de Saxofones Vera Cruz.

Em seguida, o govemador e 0
vice entregararn ao presidente
suas declaraçOes de hens e leram

ME 40,

I1/ A1IIhii
Akio Neves corn Itamar Fran-
co. "0 pacto politico entre am-
hos nos faz prever urn futuro
prornissor para 0 Estado,
alicerçado no dialogo e no res-
peito rndtuo corn o novo gover-
no federal", disse. Opresidente
lernhrou ainda a importancia de
Minas Gerais na vida politica
do Pals.

.	 ..	 .

cerimonia
0 comprornisso constitucion/Il:
"Prorneto manter, defender e
cumprir a Constituiçäo da RepO-
blica e a do Estado, ohservar as
leis, prornover 0 hem geral do
povo rnrneiro e sustentar a inte-
gridade e a autonomia de Minas
Gerais". Akio Neves assinou o
termo de posse corn a mesma ca-
neta que se-Li avO, Tancredo Ne-
yes, usou 20 anos atras, quando
assumiu o governo do Estado.

Após a declaraçäo de posse,
feita pelo presidente, Aécio e
Clesio receherarn as Constitui-
cOds do Estado e Federal e a cdi-
çao da Revista do Legislativo
corn OS resultados e anOlises das
eleiçOes 2002 e  diagriostico dos
principais prohlemas de Minas
Gerais. Apos a cerirnOnia, o go-
vernador e 0 vice, recém-ern-
possadoS, foram para o Pa]ácio
da Liherdade, onde aconteceu a
transrnissao de cargo.

I

"Nada podera ser decidido
neste Pais scm a parhcipacao do
nosso Estado. A liherdade, quan-
do ahortada de nossa histOria po-
litica recente, foi recolocada no
horizonte da patria pela visáo de
futuro de Tancredo Neves. 0 torn
inovador e ponderado de Aecto
Neves ini rnais urna vez influenci-
ar os rumos desta naç3o", disse.

Presenças

Além do presidente Antonio
JUlio (PMDB) edo 10 secretário

da AssemblUia, deputado
Mauri Torres (PSDB),

compuseram a mesa as
seguintes autoridades: 0
secretãrio de Estado de

Governo, Henrique Hargreaves,
representando a governador

Itamar Franco; a cardeal
arcebispo de Belo Horizonte,

Dom Serafim Fernandes de
AraUjo; o deputado federal Leur

Lomanto (PMDB-BA),
represenfante da Camaro dos

Deputados; a senador Eduardo
Azeredo {PSDB); e o presidenfe

do Tribunal de Justica de Minas
Gerais, desembargador

Gudesteu Biber Sampaio.
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