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PROJETO DE RESOLUÇÃO N- 674/76

Dá a denominaçâ'o de Plenário "Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira" ao Salio
do Plenário do Palácio da lnconfidència.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GE-
RAIS promulga:

Art. 10 - Passa a denominar-se Plenário "Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira" o Sal go do Plenário do Palácio da Inconfidên-
cia, sede do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 39 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
çao.
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JUSTIFICAÇÃO:

O Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo de Minas
Gerais consagra, em sua denominação, expressiva homenagem do povo
mineiro à gloriosa epopéia de Tiradentes e seus companheiros na luta
memorável empreendida contra o colonialismo e pela construção de
uma Pátria livre, democrática e progressista.

O projeto de Resolução que ora se apresenta tem idêntica signifi-
cação: conferir a um salão nobre desta Casa do Povo Mineiro denomi-
nação que simbolize todo o universo de emoções, sentimentos e aspira-
ção populares, amor pela liberdade e pela democracia, naquela depen-
dência justamente que é o coração do Poder Legislativo, que é o ponto
de convergência da atenção de todo o povo brasileiro, por sua dignidade
política, sua nobreza jurídica e sua expontaneidade democrática.

Em Plenário se enfocam os mais profundos temas da realidade na-
cional, nele se projetam as idéias que fazem a grandeza cultural de um
povo. Nele surgem os l(deres que vão transportar para os programas de
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governo as aspirações do povo e nele também se homenageiam as figuras
simbólicas da Pátria e os valores espirituais da nacionalidade.

Neste recinto augusto, dotado de tão vastas potencialidades, que
comove a todos nós, num sentimento místico de respeito, de veneração,
de vibração cívica, travam-se apaixonados debates, nos quais não se sabe
o que é mais significativo: se a coragem política, se o amor às institui-
ções, se o espírito de fraternidade e tolerância que reúne, por tradição
de remoto passado, os parlamentares representantes das mais variadas
correntes da opinião da coletividade mineira.

O modelo democrático de Parlamento é o Plenário, onde se travam
as polêmicas, se esclarecem os antagonismos, se toleram os agravos que
revelam amor ao povo e impaciência ante as injunç6es administrativas
e protocolares.

Em Plenário, os parlamentares são impacientes, indômitos, bravos,
altaneiros. A força que emana dos trabalhos parlamentares condensa
todo um sistema de aspirações coletivas, posto à prova, no entrechoque
das opiniões.

Pois, exatamente, o projeto propõe que ao recinto desta imperiosi-
dade democrática se dê o nome de quem, ainda em vida, se tornou o
símbolo destas mesmas aspirações e potencialidade: o Presidente Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, cuja brilhante carreira política se caracteri-
zou pelos mesmos atributos de impaciência, moderação e agressividade
progressista, o mesmo sentido de força persuasiva e tolerância democrá-
tica que enobrecem a vida parlamentar, na exata medida da sua repre-
sentatividade coletiva, e promovem o aprimoramento dos costumes e
instituições políticas, tornando-as mais receptivas às idéias novas, ao
espírito dos tempos novos, ao futuro do País e do Povo.

Justa homenagem esta, que se presta, nesta oportunidade de luto e
de tristeza, a quem tanto amou a Liberdade e a Democracia, identifi-
cando-se com os ideais de seu povo e com o trabalho parlamentar, cons-
truindo uma obra imperecível e retemperando a alma nacional sob os
imperativos de otimismo e da confiança.

Esta Casa, a quem Juscelino Kubitschek de Oliveira tanto presti-
giou, fará obra meritória, de plena identificação com o espírito demo-
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crático que a anima e que é o suporte maior das nossas instituições po-
líticas representativas, se aprovar, como esperamos, a presente proposi-
ção que se inspira no idealismo e ' na comunhão de sentimento dos
Senhores Deputados integrantes das Bancadas da Aliança Renovadora
Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro, em sua admiração à
personalidade extraordinária do ilustre mineiro, do grande brasileiro, a
quem todo o povo, sem distinção de classes, sem discriminação de
idéias, numa impressionante unanimidade, vem seguidamente prestando
as mais consagradas homenagens póstumas.

No momento em que o espírito de conciliação nacional se iden-
tifica com os propósitos que animaram a ação realizadora e pacifista de
Juscelino Kubitschek de Oliveira, em sua fulgurante carreira de homem
público e em seu transcedente papel de estadista, perante os destinos
nacionais, a homenagem, que ora se propõe, há de sensibilizar todos os
homens de boa vontade, a todo o povo que sonha com o engrandeci-
mento pátrio e o revigoramento das instituições democráticas.
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