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\ INAUGURAÇÃO DA SEDE DA ASSEMBLÉIA MINEIRA
AJUSTA-SE AO PROPÓSITO DO GOVERNO FEDERAL

DE LEVAR O BRASIL A SEUS GLORIOSOS DESTINOS
Foram as seguintes as palavras pronunciada, pelo deputado Expedito Faria

Tavares, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, logo após ser inau-
gurado e haver recebido a bênção do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte o
Palácio da Inconfidência:

A

o inaugurar-se, solenemente, o novo prédio do
Palácio da lnconfidêncib, sede do PoderLegis-
lativo do Estado, levamos ao governo e ao po-
vo de Minas Gerais as expressões com que tra-
duzimos a convicção de que somos e haveremos

de ser dignos da grandeza da obra em que hoje nos ins-
-talantos.

Lançamos, neste instante, um olhar retrospectivo e
avaliamos o trabalho dos que nos antecederam na Assem-
bléia Legislativa de Minas.

Antes de nós, gerações e gerações se sucederam, no
constante propósito de manterem vivas as mais puras
tradições de civismo, no exercício da vida pública.

Pelo Legislativo Mineiro, passaram figuras que se
projetaram no quadro político do Estado e da Repúbli-
ca, ' Cumpre-nos, nesta hora, o dever de reverenciar a
memória dos que aqui deixaram assinalados os traços
imperecíveis da cultura, do trabalho e do amor à terra
mineira e homenagearmos os que ainda, agora, conosco,
comungam dos mesmos ideais que nos empolgam.

Não esqueceremos os nomes dos ex-Presidentes da
Assembléia e dos ex-Governadores que contribuíram, com
dedicação, para que se efetivasse a aspiração dos Srs. De-
putados. Permanecerão na história da construção da se-
de do Poder,

Esta Casa, que hoje iniciará seus trabalhos, instalan-
do a 2.A sessão Legislativa ordinária da 7 legislatura,
há de guardar a ressonáncia dos grandes debates que se
hão de travar, em termos altos e construtivos, como, até
nós, chega o eco dos que souberam, no passado, dar o
exemplo de como trabalhar por Minas e pelo Brasil.

Compreendemos. também, o que nos cumpre reali-
zar. neste momento histórico, em que tanto necessita a
Nação do esforço de todos que detém parcela de respon-
sabilidade na vida pública.

Escola permanente da atividade política. no seu ele-
vado sentido, a Assembléia de Minas se prepara, cada
vez mais, para se colocar á altura de suas elevadas res-
ponsabilidades, no contexto em que se insere, e para a-
companhar a dinâmica dos tempos novos. integrando o
elenco de instrumentos necessários ao progresso do Es-
tado e aperfeiçoamento das instituições,

Que aqui continuemos a cultivar o espírito cívico de
quantos nos antecederam,

Que este Palácio seja o nosso Templo de fé no des-
tino da Pátria comum; seja o nosso Templo onde have-
remos de manter acesa a chama de nosso idealismo, co-
mo fogo sagrado a ser transmitido às gerações porvin-
douras,

O cenário, onde iremos legislar, não será palco de
discórdias irreversíveis, nem de Pronunciamentos subal-
ternos que possam amesquinhar o Poder, mas, ao revés,
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de debates serenos, e que todos se harmonizem pela cau-
sa superior de Minas e do Brasil, peio diálogo, através
do que se fortalece o Regime Democrático.

Que jamais o interesse individual se superponha ao
interesse coletivo, pois, a inauguração, que hoje se rea-
liza, constitui um marco definitivo de afirmação dos per-
manentes anseios democráticos do povo mineiro, cuja vo-
cação tem stdo a de aprimorar as estruturas do Poder
com base nas legitimas aspirações populares.

O Poder Legislativo é a autêntica expressão do re-
gime democrático. Através dele falam os cidadãos ao Go
venHo. Sem ele não será possível dirigir, com estabilida'
de, a Nação e o Estado.

Os próprios regimes autocráticos, que 'não o admi-
tem, da forma Como o adotamos, dele não prescindem;
valem-se de artifícios com que tentam, distorcidamente,
substitui-lo, através de órgãos que se apresentam ao Po-
vo como capazes de exprimir, a seu modo, a democracia
que proclamam.

Dai ressalta o consenso indiscutível de que, 'em uma
democracia verdadeira, o Poder Legislativo não poderá
ser considerado como simples instituição residual na or-
ganização política do Estado,

Senhor Governador Rondon Pacheco. receba V. Exn,
o penhor de nosso agradecimento pela inequlvoco de-
monstração de apreço ao Poder Legislativo, proporcionan-
do-lhe merecidas condições de funeíonameno.

A V. Exa,, como Governador do Estado, cabe inau-
gurar este Palácio, sede da Assembléia Mineira a que
pertenceu, com tanto brilho, e de onde partiu para sua
ascensão na vida pública, com dignidade, com devoção e
patriotismo.

Vem hoje novamente V. Exa. a esta Casa, depois de
ocupar os mais elevados cargos, que o credenciaram ao
exercido do Poder Executivo de nosso Estado, a que em-
presla o vigor de sua inteligência, aliada a experiência
e à lição colhida na sua expressiva trajetória de homem
público.

A presença de V. Exa. Rema. Dom João de Rezen-
de Costa, nesta solenidade, trazendo a bênção da Igre-
ja a este ato, testemunha o respeito deste Poder aos sen-
timentos cristãos de Minas e da Pátria.

Pátria e Religião estão interligadas como elos de uma
cadeia que vincula as gerações do passado às do presente.

Os que nos sucederem mantenham fidelidade a es-
tes sentimentos, avivando-os, cada vez mais, e preserva-
das estarão as mais sagradas tradições da gente minei-
ra: preservadas estarão as colunas mestras que alicerçam
a estrutura da nacionalidade, que precisamente há cen-
to e cinqüenta anos se tornou livre e soberara,
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Em verdade, o sesquicenteoário de nossa oman-

() cipação política encerra também o senhido do nosso flo-
grosso, dentro da dei e da ordem, Pôde mercê de Deus,
mostrar '.i Pátria , atuante do justiça e da liberdade, o
valor de seus filhos, pela sua afirmaçôo crescente no ron-
certo das nações,

A inauguração da sede própria da Assembléia Mi-
neira. neste ano de comemoraçües nacionais, ajusta-se ao
propõsil,o do atual. Governo do República, sob a chefia
do eminente General Emilio Garrastazu Médiel, de con-
tinuar sem desfalecimentos, a grande marcha, que não

mse deterá, e	direção ao glorioso destino do Brasil.

Estes os detalhes principais 50'

o Palácioa fti tem ir
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Para que o l eitor de PARLAMEN-
TO tenha a idéia exata do quc É *
PalAeio' da Inconfidência, reinas
transcrever o 'memorial descritivo".
Do concurso para a construção parti-
ciparam 20 trabalhos, classificando-
se em primeiro lagar o de número
7, A decisão foi dada em 15 de a-
gosto de 1953, por uma comissão in-
orada pelos srs. João Vilanava Ar-

li gas, Frouciaco Bolonha e Mauro
Gomes Baptista,

Foram vencedores os arquitetos
Itichard iloba e Pawel Liberman, de
São Paulo, que. aliás já haviam con-
quistado o segundo lugar no concur-
so de que participaram mais de 200
arquitetos para a construção , do Pa-
lácio Farroupilha. no Rio Grande do
Sul, Richard Kohn nasceu em 1927 e
estudou na Faculdade de Arquitetu-
ra de Minas Gerais e na Faculdade
Nacional de Arquitetura do Rio de
Janeiro, pela qual se diplomou em
1951, O arquiteto Pawel Martyn Li-
herman nasceu em 1930 e diplo-
mou-se pela Faculdade de Arquite-
tura do Georgia Instituto nf 'l'euhno-
logy, em 1954,

M.mõri,l descritivo

O memorial descritivo do projeto
do Palácio da Inconfidência. é o se-
guinte:

O que deve ser o Palácio da incon-
fidência?
a casa onde se elaboram as leis;

- um editicio de corãler próprio,
destacando-se pelo dignidade e
simplicidade;

- a expressão das trad i ç ões demo-
eróticas lo Minas Cer;ds;

- um prédio que dê õnfase ao pie-
mirto, fim e razão de ser de todo
o conjunto:

-- um edifielo destinado a perdurar
(pressupõe-se que um prédio pó-
blico desta natureza permanecera
ruir pé por longo tempo' e que,
como tal, deve evitar os mnodts-
(nos. sem deixar de traduzir ela
ramneote as condições construiS-

da época atual,
O tive, cm nossa ipio iAç3, não deve

ser o l'a láciu da Inconfidéncia

um srnplos pr&dio de escritórios,
glorifltando a tenção burocráti-
ca em prejuízo da função legis-
lativa;

-- um edifício excessivamente pom-
pos:', que , o público se acanharia
a frequentar;

uni predi o procurando impõr-se
pela altura, incorrendo no perigo
de ver futuramente prédios mais
altos erguer-se na vizinhança.

Partindo destas. preliminares, che-
gamos às conclusões abaixo:

lJitMlI.1

1. Considerações Urbanísticas,
A cidade de Bela Horizonte obe-

dece a um traçado octogonal diame-
Ira), com pontos focais bem defini.
dos,

O terreno para a sede da Assern-
óláia reflete no seu formato estas
caracteristicas.

Pareceu-nos que, para enquadrar-
se convenientemente na paisagem
urbana, (i deveria ter forma-
to regular, coincidindo o seu eixo
principal com o da praça fronteiriça.

2. Considerações Formais
Cl elemento central do Palácio da

Inconfidência é inquestionavelmente
o Plenário. Pareceu-nos que o pré-
dia todo deveria ser uma resultante
plástica da 'forma do mesmo, e que
tratando-se de um volume fecha-
ao, geometricamente simples, o pró-
prio edificio deveria expressar este
fechamento e esta simplicidade,

3. Censidarações Funcionais
O plenário, sendo centro do edifí-

cio no .sent ido verbal, achamos que
d.'veria s'-io também no sentido for-
mal. Pai nasceu a idéia de um pré-
dia simétrico, com o plenário no
meio, e quatro conjuntos de cir-
culações verlicais. (político, admi-
nistrotivo, técnico, deputadosl; nos
quatro cantos. Em volta do elemen-
to central, localizamos grandes am-
bientes públicos, que constituem um
espaço aberto, envolvente, permitin-
tio ao plenário destacar-se visual-
mente sob todos os ângulos, e ser-
vir de ponto focal á praça cívica,

Elesenvolvcndo-se o prédio de
dentro Para fora. ou seja, tomando
corno ponto de partida o plenário, as
(inrnais funções vieram agregar-se
o orna aI mente; de acordo eont as ne -
cessidades do programa, evitando-se
orna .soluçáo preconcebida ou urera-
mente 'formal.

4, Acenos
O acesso principal, ou seja, a cri-

roda do Grande Itali, foi localizado
do lado da Praça Carlos Chagas, on-

de situamos também •a praça civien
para desfiles e bandeiras. Deixarmos
o Grande Hall totalmente aberto a
fim de integrá-lo à praça, criando
mii acesso convidativo para o povo.

A entrada administrativa foi lo-
calIzada á Rua Rodrigues Caldas,
por ser este o local de mais fácil a-
cesso para os funcionários.

Aproveitando o declive Co terre-
no, situamos na Rua Dias Adorno a
entrada privativa 'dos Deputados (1.0
sub-solot, e na Rua Marfim de Car-
valho, a entrada de serviço 2.0
sub-solo).

S. Circulação
O Palácio da 1nconfidnema oferece

opção entre dois tipos de circulação
a horizontal e a vertical - que

por sua vez determinam a forma do
edifício, Optamos pela solução bb-
nzonlal, ou melhor dizendo, a so-
lução de poucos andares, pelos se-
guintes motivos:
a) embora possa parecer que o ele-

vador constitui a meio de junção.
mais rápido entra duasfunções,
por afastadas que sejam, na prá-
tica observa-se uma sensivel de-
mora ocasionada pela espera após
a chamada, o tempo de percurso
e as caminhadas horizontais ine-
vitáveis,

hi o programa	um númerou número
reduzido de funções (anexos ao
plenário, baUs, salas de parti-
dos, escritórios, etc.), todas bas-
tante extensas em área. Pareceu-
nos lógico localizar cada uma
destas funções num determinado
andar, criando unidades orgáni-
eas e auto-suficientes,

cl devido aos poucos andares resul-
tantes, grande parte dos desloca-
mentos verticais pode ser feita a-
través de escadas.

As circulações verdeais indispen-
sáveis foram situadas ela do
plenário e pernailirani unia perfeita
separação das quatro correntes cir-
eulatórias (administrativa, técnica,
politica e privativa dos deputados).

6. Descrição do Pr4di
-- No 2° Sub-solo localizam-se o

enlrada de serviço e a garagem da
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Assembléia (no nivel da Rua Mar-
fim de Carvalho) bem como os vos-
tiãrios, oficinas, etc.

- -No 1.0 Sub-solo acha-se a en-
trada- privativa dos Deputados (nu
Rua Dias Adorno) bem como o es-
tacionamento privativo coberto para
150 automóveis, cada um com seu
'box' individual: localizam-se- ainda
neste andar o apartamento do zela-
dor e o corpo da guarda-

-0 Andar semi-enterrado. porém
bem iluminado, e isolado do público
por largo espelho d'á g ua, é o centro
nervoso da Assembléia- Contém o
plenário com todos os seus anexos,
bati das comissões, ôoniissões, bati
técnico, serviços legislativos. laqui -
grafia. etc., além do vestíbulo do
plenário com a sala de estar tios
deputados.

— No -Andar Térreo estão os am-
bientes que recebem grande públi-
co: o Grande Hall. generosamente a-
berto para a praça civica. embora
possa ser fechado â noite por meio
de uma grade - corrediça embutida
no teto: o Hall dos Deputados: o
gabinete dos membros da Comissão
Executiva, cujo Salão Nobre abre di-
retamente para o Grande Hall, e o
Hall Administrativo.

— No Mezzanino localizam-se, na
- -função política. os gabinetes dos li-
deres, e. na função administrativa.
aqueles ambientes que, diretamente
ligados ao Hall Administrativo. -es-
tão mais em contato com os que
procuram a Assembléia - o serviço
do pessoal, a tesouraria e a contabi-
lidade. Também se encontram neste
andar, abertos para o Grande Hall.
os HalIs das Galerias Populares e as
próprias Galerias Populares.

— No 1.0 Andar, acham-se, na fun-
ção política, as salas dos partidos.
com divisões móveis, a fim de per-
mitir a flexibilidade que as necessi-
dades dos diversos grêmios reque-
rem. Próximo às salas dos partidos
está o restaurante dos deputados.
Localizam-se ainda neste andar os
serviços burocráticos das funções
administrativas e técnicas, bem co-
mo os refeitórios dos funcionários e
do pessoal. Por se destinar a escri-
tórios. o andar é provido de ilumi-
nação e ventilação zenital, com gre-
lhas reguláveis, sistema ideal para
ambientes de perfeita concentração'
Um pátio central ajardinado desti-
na-se ao lazer e ao descanso, em
contraste com os demais ambientes.

ESTRUTURA

Mesa, autoridades e Assembléias
representadas

A Mesa que presidiu a primeira
reunião no Plenário do Palácio da
Inconfidência foi presidida p e 1 o
deputado Expedido Faria Tavares e
integrada pelos srs, governador Ron-
don Pacheco. vice-governador Celso
Porfírio Machado, desembargador
Belveeio Roscemburg, presidente do
Tribunal de Justiça, general Everal-
do José da Silva, comandante da 4,0
Brigada de Infantaria. Dom João de
Rezende Costa. Arcebispo Metropoli-
tano de Belo Horizonte, e deputado

Roca ido ('ali e lo	i. ,, secreta ri o da
Assembléia Legislativa.

Estavam presentes, entre os ttepii -
Li dos, 4 tS 5('Iii( ores M	1 li ãc 's 1 '10ff) 1'
Gustavo ('apanemu, dr, José Augus
lo P'eri't'ir;i Vílhii. qtu' assutnirfi - no
Senado Pederal na vaga aberta co-
mo decorreitem da inc rt e do sena -
dor M itt on tampos. os integrantes

i Secretariado  esi ad Lia 1	a til orid a -
dos - estaduais e ia ti Itic-í pais,

Unia referén fia especial merece a
presença cIo re fl'5I nt:t iii es de As -
se tu bI ('ias 1 .eg i si a ti vax de outros Es-

que fciraoi prestigiar II ato
1' mmc ,ittf, pelo., paria meti taros tIO -
neirc,s. inaugurando ii Palácio da
Inconfidência - Assim.  esl 1 Vera m p re
situes Os cic'ptitaclos Orlando Spino-
la. presidente <lã. Assembléia Legis-
la t iva ilt, Estado da Bahia (e <file es-
te ano completa 25 anos de mau-
dato- com o dei' tit acli, estadual,: A n -
1 imii, ('orrea di Oliveira. presiden-
te tia Assenibk'ia Legi,lativa- de
Pernambuco: deputado Jonas Leite
Chaves, presidente tia Assen.hkia
Legislativa da l'araiba: deputado-
Mõacyr Duarte, presidente da As-
sembléia i.egislutiva do Rio Grande
do- Norte deputado Neisim .Pedri ni,
presidente da Assembléia Legislativa
de Santa Catarina: deputado l':nnio
Ayres, presidente cia Assembléia Le-
gislativa do Eslaclo cio Acre: depu-
lado Acrisin Viegas. representando o
Legislativo do Estado do Maranhão.
e- deputado Astoifo Araújo, repre-
sentando o Legislativo de São Paulo.

Além dos representantes tios Le-
gislativos mencionados, os depu-
tados mineiros receberam mensa-
gens de congratulações dos demais
Legislativos estaduais, todos ressal-
tando o significado que tem para o
fortalecimento da democracia a
inauguração de urna sede condigna
Para o exercido tias atividades par-
lamentares.

Após as atos que tiveram lugar na
Assembléia Legislativa, a Mesa da-
quela ('asa ofereceu, às 18 horas, no
Automóvel Clube. um coquetel ao
qual compareceu também o Gover-
nador Rondon Pacheco. em compa-
nhia de sua esposa.

Todos os atos de inauguração do
Palácio da Inconfidência foram as.
sistidos, tambèm, pelo deputado Vi-
torint, Sarnes, É uma presença que
registramos com especial destaque,
por se tratar do presidente da União
Parlamentar Interestadual, entidade
que congrega todos os legislativos
estaduais do Pais. que estarão reu-
nidos em congresso ainda este alio,
O deputado Vitorino James, da Gua-
nabara, apesar do adoentado, com-
pareceu a Belo Horizonte para pres-
tigiar o ato promovido pelos depu-

lados mineiros. Sua presença- simbo-
lizou a solidariedade de todos os
Legislativos estaduais aos represen-
tantes do povo de Minas Gerais.

Palavras do Governador Rondar,
Pacheco

Foi o seguinte o pronunciamento
do Governador Rondon Pacheco na
inauguração do Palácio da Inconfi-
dência:

'Quando a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais ingres-
sa em nova sede, sou levado a en-
carar o fato muito além do seu sen-
tido -material.  Nele vejo um marco
da evolução politira dos mineiros e
liii sinul,olo tio desenvoivi,nej,to gui'
1 rriojana,s e busca rnos para o Es -

tatU,, na totalidade cio seus setores e
1: seu terril q',rio.
A vivéncia da atividade legislati-

va, a que fui conduzido desde a
('iilstituin ti' liii nei ra de 1947, auto-
t'izn .	 o,li5,	 <lu" este ato tr;itis

a significação de urna simples
iii octança, de mera acomodação em
amiiplas, modernas e impont'ittt's mi-
taiaçõc's.

'tostou :u riba. que 'no, considero, da
('sul Li Ç'àl 1 clii processo legislativo Jt,
pais. ltm55o afirmar que o legislador
ja nàci é. corta, outrora, o homem
do iinpravisti t' das inspirações mo-
ruentàneas. Há de ler ao seu alcance
um instrumental muito mais amplo
e rnai.s complexo.

.-\ evolução do mundo contempo-
ráneo. suscitada pelas pressões de
caraeterislieas variadas que têm o-
rigem no avanço tecnolõgico e na
'e'is'ictade dos meios de comunica-

ção social, exige e reclama trans-
formações constantes nas institui-
ções e no modo de conduzir os as-
suntos de Estado. Situada nesse con-
ti xto, a atividade legislativa já não
mais se reduz,, como nas décadas
passadas. á tribuna e ás atas. Ela
requer assessorias aprimoradas, con-
sultorias aptas, arquivos de fácil a-
cerso, informações rápida'- destreza
de elaboração e eficazes meios de
comunicação.

Assim, no momento solene em que
a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais entra nó uso de seu
novo instrumento, sou conduzido a
ver no fato uni marco de evolução
politica pelo ajuste ã modernidade e
tini símbolo de desenvolvimento já
alcançado.

Com efeito, basta atentar para um
de'alhe: as antigas instalações que
bem serviram aos constituintes de
1947 não mais correspondiam às ne-
cessidades do legislador de 1972.
l'or sua vez. os impulsos do pro-
gresso social urbano, resultante do
desenvolvimento, geraram necessi-
dades que tiveram de ser atendidas
sob novas formas fistcas surgidas pe-
lo urbanismo e pela arquitetura.

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

Resta-me fazer 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 nào
são os votos dos senhores deputados
e do povo mineiro. Assim, podere-
mos, todos, solidários e- confiantes,
honrar e celebrar juntos ao futu-
ri, a grandeza que soubemos cons-
truir para Minas Gerais na sua in-
tegração com um Brasil próspero.
respeitado, soberano e livre

-
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1 V	. -,

Vista parcial do Plenário, no dia da inauguração do o senador Magalhàes Pinto, tendo ao seu lado a pri-
Palácio da Inconfidéncia. Na tribuna, o deputado Bo- meira dama do Estado. d. Marina Pacheco, e a sra.
nifácio Costa. Á esquerda, as bancadas dos deputa- Diana de Vasconcelos Faria Tavares, esposa do presi-
dos (uma bancada para dois deputados>. Ao centro, .	dente da Assembléia Legislativa.
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