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Á5 13,30 horas co da 1 ,C de março. de 1972, o
bovernador, Rondon Pocheco eo presTdrde cIti Aem
biéo Legislativa corlciro.rn a fita simb6ica, dando por
naugurcdo 'o prédio onde os pOr101TiefltdteS estaduos

2 Irabalhorão em favor do cavo de Minas Gerais, O ato
contou com a presença de muitas autoridades, estaduais,
federais e municipais e foi preshgtado pelo povo de
Belo Horizonte,

o

e)
o
o
o
o
n
e)
e)
2'

NICIALMENTE houve 'a. exe-
cução do hino nacional, em

fl frente ao Palácio Legislativo,
que recebeu o nome de Palá-

cio da Inconfidéncia. E o Governa-
dor e o presidente da Assembléia,
ao som do Hino Nacional, hastearam
as bandeiras do Brasil e de Minas
Gerais. Após, as duas autoridades
suibiram as escadarias do imponente
hall de entrada do Palácio da Li-
berdade e, sob os aplausos gerais,
cortaram a fita simbólica, formali-
nndo a. inauguração do prédio, O
Governador e o Pesidente da As-
smhléia, acompanhados das autori-
dades e convidados especiais, diii-
giram-se 'a esquerda do hall de en-
trada e ali foi descoberta uma pia-
C2, contendo os nomes dos que co-
laboraram para a construção do Pa-
lúcio da Inconfidáncia, Seguiram,
srôs, para o outro lado do hall onde

4 descoberta a outra placa. , que
contém o nome dos integrantes da

Mesa atual e de todos os 59 depu-
Lidos , da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, No centro (lesse hall.
cm uma ampla parede, foi colocada
penas uma placa com a divisa que

leio sintetiza a participação dos mi-
neiros nos movimentos decisivos da
história política do traiu;

"Libertas quae sera tamen"
As palavras que figuram, também.

na bandeira de Minas Gerais que fi-
cou erguida em frente ao Palácio da
Inconfidência,

Descerrada a segunda placa, o Ar-
cebispo Metropolitano de Belo Ho-
rizonte deu a beução ao novo pré-
dio. Dom João Rezende Costa coa-
gratulou-se com os deputados mi-
neiros e falou sobre a missão de
Cristo. cujos ensinamentos devem
inspirar os representantes do povo
daquele Estado,

Após, usou da palavra o presiden-
te da Assembléia Legislativa, depu-
tado Expedito Faria Tavares, se-

ruindo-se a palavra do Governador
.rondou Pacheco.

Depois de haver falado o gover-
'ador mineira, aotigo parlamentar,

lodos dirigiram-se para o Plenário,
ue foi oficialmente inaugurado. Ali

f;laram, então, os líderes do MDB,
'cputado Said Paulo Arges. e da

ARENA, deputado Bonifácio Andra-
da. Concluídos esses discursos, o Go-
'err1ador retirou-se e depois os
'eputados voltaram a se reunir. pa-r
a instalar oficialmente a segunda

ressão legislativa da 7a Ldgislatura
estadual, quando o secretário do Go-
"erno, ar. Abilio Machado, leu a
l'w.nsagem encaminhada pelo ar.
flondon Pacheco ao presidente do
Poder Legislativo.
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Como foi a inauguração,
as Ássembléias representadas e

palavras do Governador

já não é, como outrora, o homem
do improviso e das inspirações mo-
nientãncas. [lã de ter ao seu alcance
uni inalrurnenlal muito mais amplo
e mais complexo.

A evolução do mundo contempo-
râneo, suscitada pelas pressões de
caracteristicas variadas que têm o-
rigem no avanço tecnológico e na
veocidade dos meios de comunica-
ção social.- exige e reclama trans.
flirmaçàeS constantes nas institui-
ções e no modo de conduzir os as-
sumos de Estado. Situada nesse coa-
Icxlo, a atividade legislativa já não
mais se reduz. como nas décadas
passadas. à tribuna e às atas. Ela
requer assessorias aprimoradas, con--
sultorias aptas, arquivos de fácil a'
ct'rso, informações rápidzj. destreza
de elaboração e eficazes meios de
Cu'litlnicaçáo.

Assim, no momento solene em que
a Assembléia Legislaüva do Estado
de Minas Gerais entra no uso de seu
novo instrumento, sou conduzido a
ver no fato um marco de evolução
política pelo ajuste à modernidade e
um símbolo de desenvolvimento já
alcançado.

Com efeito, basta atentar para um
detalhe: as antigas instalações que
bem serviram aos constituintes de
1047 não mais correspondiam às ne-
cessidades do legislador de J972.
Por sua vez, os impulsos do pro-
gresso social urbano, resultante do
desenvolvimento, geraram necessi-
dades: que tiveram de ser atendidas
sob novas formas físicas surgidos pe-
lo urbanismo e pela arquitetura.

Eis ai - portanto a nova Assem-
bléia Legislativa dos mineiros adap-
tada, em instrumental e forma físi-
ca. às exigências dos novos tempos.

Resta-me lazer votos para que o
espirito que anima a nova Casa ins-
pire-se e prossiga nas mesmas li-
nhas de renovação, significação - e
importância do corpo que o abriga.

Estou certo de que outros não
são os votos dos senhores deputados
e do povo mineiro. Assim, podere-
inos todos. solidários e confiantes.
honrar e celebrar juntos no futu-
ro a grandeza que soubemos cons-
truir para Minas Gerais na sua in-
tegração com sito Brasil próspero,
respeitado, soberano e livre'.

	

A Mesa que presidiu a primeira	fortalecimento da democracia a

	

reunião no Plenário do Palácio da	inauguração de uma sede -condigna

	

Inconfidência foi presidida pelo	para o exercicio das atividades par»

	

deputado Expedido Faria Tavares e	lamentares.

	

Integrada pelos srs. governador Roa-	Após os atos que tiveram lugar na

	

don Pacheco, vice-governador Celso	Assemblèia Legislativa, a Mesa da-

	

Porfirlo Machado, desembargador	quela Casa ofereceu, às 18 horas, no

	

Helvecio Rosemburg, presidente do	Automóvel Clube, um » coquetel ao

	

Tribunal de Justiça, general Everal.	qual compareceu lambem o Gover-
do José da Silva, comandante da 4.	nador flondon Pacheco. em campa-

	

Brigada de Infantaria. Dom João de	nhia de sua esposa.

	

Rezende Costa. Arcebispo Netropoli-	Todos os atos de inauguração do

	

tano de Belo Horizonte, e deputado	Palácio da Inronfidénria foram as-

	

Ronaldo Ciiiedo, 1." secretário da	sïslidos, tanibt-m, pelo deputado Vi-
Assembléia Legislativa.	 lorino James.	uma presença Que

-	registramos com especial destaque.

	

Estavam presentes, entre os depu-	pôr se tratar do presidente da União

	

lados os senadores Magalhães Pinto e	Pariamentar Interestadual, entidade

	

Gustavo Capanema dc Jose Augus	1 UC congrega todos os legislativos

	

to Ferreira Filho, que assumirá no	estaduais do Pais, que estarão reu-

	

Senado Federal na vaga aberta co-	nid,s es, congresso ainda este- ano.

	

mo decorrência da morte do sena-	O deputado Vitonno James da Gua-

	

dor Milton Campos. os integrantes	nabara. apesar de adoentado, com-

	

do Secretariado estadual, autorida-	pareceu a Belo Horizonte para pres-
des estaduais e municipais,	 tigíar o ato promovido pelos depu-

tados mineiros, Sua presença simbo--

	

Unia referência especial merece a	lizou a solidariedade de todos os

	

presença de representantes de As-	Legislativos estaduais aos represen-

	

sembleias Legislativas de outros Es-	tantes do povo de Minas Gerais.todos, que foram prestigiar o ato
promovido pelos parlamentares mi-

	

neiros. inaugurando o Palácio da	Palavras do Goarnador Rondon
	Inconfidência. Assim, estiveram pre	 Pechisca

sentes os deputados Orlando Spno-

	

la, presidente da Assembléia Legis-	Foi o seguinte o pronunciamento

	

lütiva do Estado da Bahia (e que es-	do Governador Rondon Pacheco na

	

te ano completa 25 anos de man-	inauguração do Palácio da inconfi-

	

dato como deputado estadual): An-	doncia:

	

tonio Correu de Oliveira, presiden-	Qtiando a Assembléia Legislativa

	

te da Assembléia Legislativa de	do Estado de Minas Gerais ingres-

	

Pernambuco; deputado Jonas Leite	sa em nova sede, sou levado a eu-

	

Chaves, presidente da Assembléia	corar o fato muito além do seu seu-

	

Legislativa da Paralba; deputado	tido material. Nele vejo um marco

	

Moaeyr Duarte, presidente da As-	da evolução política dos mineiros esembleia Legislativa do Rio Grande

	

do Norte: deputado tqelsnrt Pedriní,	titi) sinibolo do desenvolvunento que

	

presidente da Assembléia Legislativa	almejamos e buscamos para o E,_

	

de Santa Catarina: deputado Ennio	lado. na totalidade de seus setores e

	

Ares, presidente da Assembléia i,e-	de seu ten'itorio.

	

gislativa do Estado do Acre: depu-	A vivência da atividade legislati-

	

tado Acrisio Viegas, representando o	va, a que fui conduzido desde a

	

t egislatiso do Estado do Maranhão	Constituinte imnetri de 1947 luto-

	

e deputado Astotfo Araújo, repre-	riza-me a dizer que este ato trans-

	

sentando o Legislativo de São Paulo,	rende a significação de uma simples

	

Além dos representantes dos Le-	mudança, de mera acomodação em

	

gislativos mencionados, os depu-	amplas, modernas e imponentes -Ins-

	

tados mineiros receberam mensa-	a açoes.

	

gens de congratulações dos demais	Testemunha que me consideroda

	

Legislativos estaduais todos cessa!-	evolução do processo legislativo do

	

tando o significado que tem para o	pais, posso afirmar que o legislador
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O Governador Rondon Pacheco, que foi deputado cone- milhões de cruzeiros para o prosseguimento das obras
tituinte em Minei Gerais, participou dos atos inaugu- daquele prédio. Na foto, o Governador de Minas Ge-
rais do Palácio da inconfidência. No seu primeiro ano reis descobrindo uma das placas do Palácio da incon-
de governo, aliás, entregou ao Legislativo mais de três fidência onde, aliás, figura o seu nome e o de todos Ok

os atuais deputados estaduais.

Março 1972 PARLAMENTO 9

n

r)

o

o

o

n

o

n

o

o

o

o

e

o

o

o

e

o

o

o

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

n

o

o

o

o

o


