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para uma Casa do Povo

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
comapresentação do primeiro secretário,
deputado Ronaldo Canedo, publicou uma

lista de endereços de deputados, funcionários e
jornalistas credenciados bem como de endereços
e telefones das principais repartições. Nessa publi-
cação foi incluído o seguinte comentário sobre o
Palácio da Inconfidência, que reproduzimos pelo
interesse dos detalhe5 que contém:

"É muito antiga a aspiração do Poder Legis-
lativo mineiro de ter, para seu funcionamento, íris-
talações adequadas às suas necessidades e à tarefa
que, em favor do desenvolvimento econômico e so-
cial de Minas Gerais, realizam cs deputados. A
sede atual da Assembléia Legislativa não oferece
condições de trabalho a Deputados e Funcioná-
rios: diversos serviços estão espalhados em ane-
xos, fora do edifício principal, e o povo não tem
a desejável facilidade de contatos com os seus re-
presentantes. Essas dificuldades afetam o rendi-
mento dos trabalhos e a imagem do Poder.

Com empenho e esforço foi erguido, no Bair-
ro de Santo Agostinho, o majestoso prédio, ago-
ra em fase de conclusão, que õferecerá soluções
para diversos problemas do Legislativo. Para que
fosse atingido o estágio atual da obra foi essen-
cial o comando e a colaboração de Governadores,
Deputados, Secretários de Estado e funcionários,
valendo ressaltar a atuação dos Presidentes da As-
sembléia Legislativa, deputados José Walthon
Goulart, Jorge C. Vargas, Bonifácio de Andrada,
Manoel Costa, Orlando Andrade, Homero Santos
e Expedido Tavares. O deputado Expedito Tava-
res, atual Presidente, contando com a colabora-
ção dos membros da Mesa e Srs. Deputados, se
dispõe a tomar as providências definitivas para a
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inauguração do prédio.
A imperiosa necessidade e o desejo de dar nova
sede ao Legislativo ganharam forma em dezem-
bro de 1961, quando, depois de adquirido o terre-
no da Universidade de Minas Gerais, foi publica-
do o edital do primeiro concurso público de an-
teprojetos, com âmbito nacional. Os trabalhos fo-
ram coordenados pela Comissão de Construção do

Palácio da Inconfidência - COPAL, especial-
mente constituida para administrar a obra.

Não havendo vencedor entre os 15 projetos
apresentados, realizou-se um segundo concurso,
cujo edital foi publicado em maio de 1963. Dos 29
projetos concorrentes, foi selecionado o trabalho
de uma equipe constituída pelos arquitetos pau-
listas Richard Kohn e Pawel Martyn Liberman.

Iniciando-se em maio de 1964, a construção se
desenvolveu em ritmo condicionado pelo fluxo de
recursos a ela destinados. Executadas, sob o regi-
me de empreitada, a fundação e à estrutura, che-
gou-se depois à conclusão de que era mais conve-
niente 4ue a obra se desenvolvesse sob a adminis-
tração direta da COPAL - com a coordenação
dos funcionários Vinicius Marcos de Oliveira e
Benedicto Júllio Valiadares (engenheiro). Essa
modalidade de administração tem propiciado sem-
pre um elevado índice de rendimento, com adequa-
da aplicação dos recursos destinados à obra, pelo
Executivo.

O prédio tem linhas arquitetônicas sóbrias e
revela preocupação não apenas no que diz respeito
às condições materiais, indispensáveis à eficiência
dostrabalhos dos Srs. Deputados, mas, também, no
que concerne à qualidade dos materiais nele utili-
zados.
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A bênção ao Palácio da Inconfidência foi dada, corno se vê na foto, pelo Arcebisoó Metropo-
litano de Be'o Horizonte. D. José Rezende CD. a. À esquerda aparece uma das placas que foi
descoberta pelo Oovornador Rondon Pacheco. contendo os nomes dos integrantes da Mesa e da

atual Legislatura.
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A entrada do edifício não tem porta, como
convém à Casa do Povo.

O novo Palácio da inconfidência terá, entre
outras, as seguintes características:

Área construída: 23 mil metros quadrados.
Seis pavimentos. sendo dois sub-solos.

- Plenário com capacidade para 100 deputados.
- Garagem coberta para 150 veículos.

Ar condicionado central, que será insta'ado
gradai ivamente.
- Cinco substações de energia, com uma potên-
cia instalada de 2.300 KVA.
- Um gerador de emergência, com potência de
125 KVA.
- Todo o edifício é sonorizado.

Central telefônica PABX, com capacidade pa-
ra 25 troncos e- 300 ramais.

- Restaurante completo.
-- Posto de lavagem e lubrificação.

Gabinetes para todos os membros da Mesa.
Líderes e Presidentes de Comissões Técnicas.
-- Uma sala de trabalho para cada grupo de dois
Deputados.
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