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"Magnfficat", encontramos estas palavras lapidares: " ... Todas as ge·
rações me chamarão de Bem·Aventurada".
Nós esperamos que esta Casa- formada por Senadores na sua
rilaioria católicos- não negue o seu voto, não deixe de apoiar a insti·
tuição desse Dia Santo, declarado feriado nacional, que é o dia 12 de
outubro- e que, também, é considerado o Dia da América, o dia do
nosso descobrimento- à Nossa Senhora da Aparecida, tão reveren·
ciada em todas as nações latinas, em todas as nações da América, e
que tem o seu dia em 12 de outubro.
Assim, Sr. Presidente, encaminhando a votação, espero que os
ilustrados Srs. Senadores não neguem, portanto, o seu voto de apoio
à instituição do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a fim de que
nós, católicos, possamos consagrar à Medianeira as nossas angús·
tias, os nossos anseios, e Aquele ao qual Ela é a nossa Medianeira e a
nossa Intermediária não negue, também, este apoio que consap:ra
Nossa Senhora Aparecida, no seu Dia Santo de Guarda, consagrado
à Padroeira do Brasil e de Brasí11a.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. HeMdlo Nunes (ARENA- Pl)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Uder Helvfdio Nunes,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ontem, por ocasião da votação desta matéria, longamente externei as razões da Maioria que a levam a votar contrariamente à
aprovação do Projeto de Lei da Câmara, n9 2/71, e, consoqUentemente, pela prejudicialidade de igual proposição, oferecida a
esta Casa pelo Sr. Senador Vasconcelos Torres ..
Cabe-me apenas dizer, nesta oportunidade, que o projeto de lei
não pretende criar um dia-sa~to, e, sim, um feriado. E, Nossa
Senhora Aparecida, corno já foi proclamado pelo nobre Senador Di r·
ceu Cardoso, Padroei~a do Brasil e Padroeira de Brasília, é, realmente, a medianeira e, também, a inspiradora de todos os nossos atos, de
todas as nossas ações; e é, exatamente, trabalhando, construindo,
ajudando e perseguindo o mais rãpido e acelerado desenvolvimento
deste País, que melhor servimos a Pãtria, servindo a Nossa Senhora
Aparecida. (Muito bem! Palmas.)
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Em conseqUência, ·o projeto constante do item n9 2 da pauta,
fica com sua discussão sobrestada, em virtude de sua tramitação
conjunta com a proposição que vem de ser submetida ao Plenário.

f: o seguinte o projeto que tem sua discussão sobrestada:
-lPROJETO DE LEI DO SENADO N• 306. DE 1976
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9
02/77.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sen~do n9
306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que considera
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n9s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçio e Juatlça, pela prejudicialidade; e
-de Educaçio e Cultura, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Em conseqUência da falta de quorum. deixarão de ser submetidos ao Plenário os Requerimentos n9s 383 e 384, lidos no Expediente e que deveriam ser apreciados nesta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portella) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao longo da minha atividade pública, no exercfcio de cargos executivos e legislativos sempre ligados ao Piauí, experimentei e venho
identificando dificuldades que, infelizmente, pouco mudaram no decorrer dos anos.
Prefeito Munkipal, Deputado Estadual, Secretãrio de Estado,
Governador e Senador, no amplo quadro das carências regionais,
sempre impressionou-me a pobreza das receitas nordestinas em face
do crescente número doS' problemas a enfrentar e resolver.
Sei que a situação jã foi mais grave, mais diflcil, o que não importa concordância com a totalidade das medidas adotadas, muito
menos exclui a responsabilidade do Poder Central pela execução de
uma política voltada, perdominantemente, para atender aos interesO SR. PRESIDENTE (Petrônio Por,tella) - Em votação o ses das regiões mais prósperas do Pais.
projeto.
Certo é que ao surgir, no império da Constituição de 1946, com
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer a Emenda Constitucional n9 18, de J9 de dezembro de 1965, em subssentados. (Pausa.) Rejeitado.
tituição ao Imposto de Vendas e Consignações, tributo de competência privativa dos Estados, o Imposto sobre a Circulação de Mercado·
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, requeiro
rias, todos aplaudiram o novo sistema, que foi convalidado e compleverificação de votação.
mentado pela Lei n9 5. 172, de 25 de outubro de 1966- Código TriO SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Vai-se proceder à butário Nacional.
verificação, pelo processo eletrônico.
Cumpre assinalar que, dentre os objetivos enunciados pelos teoOs Srs. Líderes podem votar. (Pausa.)
rizadores da reforma tributãria, que instituiu o ICM e que o remeteu
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
à competência impositiva dos Estados, com a transferência obrigatória de 20% (vinte por cento) da arrecadação aos Municfpios, insere·
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
via-se a correção das distorções fiscais e sócio-econômicas, com visFranco Montoro- Adalberto Sena - Agenor Maria - Cunha
tas ao lançamento das bases de um autêntico federalismo de cooperaLima - Danton Jobim - Dirceu Cardoso - Evelãsio 'Vieira ........ ção.
Itamar Franco - Lãzaro Barboza - Mauro Benevides - Nelson
Pouco tempo depois, porém, a realidade dos fatos mostrou que
Carneiro- Orestes Quércia - Alexandre Costa - Henrique de La
os objetivos idealizados estavam longe de ser atingidos, pois que, ao
Rocque- Magalhães Pinto- Mendes Canale- Otair Becker.
invés de provocar a atenuação das disparidades regionais, a nova sis·
temática passou, paradoxalmente, a concorrer para o agravamento
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
d{ls disparidades de rendas dos Estados. f: que a concentração da inEurico Rezende- Osires Teixeira- Braga Juniqr- Helvídio
cidência do ICM na esfera da produção, em detrimento da de consuNunes - ltallvio Coelho - José Guiomàrd - Milton Cabral mo, onde se acha situado o real contribuinte, faz com que os Estados
Murilo Paraiso- Ruy Santos
importadores, exatamente os menos desenvolvidos, fiquem marginaO SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Votaram sim. 17 lizados do processo. E, em conseqUência, as transferências de cresSrs. Senadores; não. 9 Senadores.
centes somas de recursos dos Estados pobres para os mais desenvolviNão há quorum para deliberação. Fica sua votação adiada para dos passaram a cotnprometer a eqUidade do sistema, a acentuar e
a próxima sessão ordinária.
agravar os descompassos que, historicamente, pretendia corrigir.
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Ora, se o mecanismo de distribuição do lCM transformou-se em

fator de empobrecimento das Unidades de economia débil, fato que
ninguém contesta, importa nesta oportunidade, já que constituem as

duas principais fontes supridoras, examinar, mais na prática do que
na doutrina, o comportamento dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, criados pela Constituição de 1946, reproduzidos na Emenda Constitucional n9 5 e assim fixado no art. 26 da
Carta Magna de 1967:

"Do produto da arrecadação dos impostos a ~ue se refen'~s. IV e V, oitenta por cento constituem receita
da União e o restante distribuir-se-á, à razão de dez por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe~
dera!, e dez por cento ao Fundo de Participação dos Municf~
re o art. 22,

pios."
Satisfazendo a curiosidade rernissional, verifica~se que a Lei
Maior de 1967 deferiu aos Estados, Distrito Federal e Municfpios a
participação de vinte por cento no total da arrecadação do Imposto
sobre a Renda e do Imposto sobre Produtos Industriali:zados.
Com esta providência altamente distributiva, repartido o percen~
tua! de vinte por cento segundo coeficientes diretamente proporcionais ao número de habitantes e inversamente proporcionais à renda
per capita, .. obtinha-se uma redistribuição de renda nacionai, num
duplo imperativo de justiça social c: de: int~gração nacional". f Diário
de Pernqmbuco, 7-4-73-Manifesto.)
Menos de dois anos depois, todavia, o Governo Federal, com
fulcro no Ato Institucional n'~ 5, baixou o Ato Complementar n'~ 40,
que entrou em vigor no di~ l'~ de janeiro de 1969, e que, ao dar nova
redação ao art. 26 da Constituição, reduziu de vínte para dez por
cento a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no
produto da arrecadação dos Impostos sobre a Renda e Produtos Industrializados, e criou, com a vinculação de dois por cento do montante, o Fundo Especial.
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voltada para os interesses do Centro-Sul do Pais. Mais uma vez, muito obrigado à contribuição de V. Ex•

O Sr. Mauro Benelides (MDB -- CE) -

Permite V. Ex• um

aparte, nobre Senador Helvfdio Nunes?

O SR. HELVIDIO Nl:NEli (ARENA -

Pl) - Com todo o

prazer, nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Bedevldn (?'tiDB- CE)- Nobre Senador Helvf,dio Nunes, mal V. Ex' inicia o seu brilhante discurso, na tarde de hoje, assistido como os demais, sem ore com muita atenção por este Plenário, já mt arrisco a interfirir para, imediatamente, me solidarizar
com os conceitos qut V. Ex• emite, em torno da polftica econômicoftnanceira do Governo, jã focalizando, neste seu pronunciamento, o
Fundo de Participação dos Esta1os e Municlpios. E ao emprestarlhe solidariedade, nestas restrições, desejo nest~ li)larte ao discurso
de V. Ex• chamar a atenção da Casa e da Nação, para a situação de
indigência em que se encontTam os Munidpios brasileiros, em função do posizionamento adotado pela política do Governo Federal.
V. Ex• assiste e todos nós. todas as tardes, à votação ininterrupta dessas solicitações de empréstimos por parte da Estados e Municípios,
que são obrigados a procurar entidad& bancárias para realização
dos seus programas governamentais, pagando juros, pagando taxas,
pagando comissões e onerando, consequentemente, o respectivo erá~
rio. Portan\Q, V. E)." ao focaHzar, na tarde de hoje, ~te problema, terá que receber a nossa solidariedade, o nosso apoio e a nossa colaboração, para que se obtenha, no menor espaço de tempo possfvel, a
reformulação desses critérios que: presidem a distribuição do Fundo
de Participação dos Estados e M unicfpios.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Agradeço. des-

vanecido, nobre Senador Mauro Benevides, a participação de V. Ex•,
que não é apenas a de um representante nordestino, mas, sobretudo,
a de um homem permanentemente voltado para os interesses da nosO Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um sa região- o Nordeste.
aparte?
Sr. Presidente, a Magna Lei de 1969, art. 25, reproduziu o
O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- Pl) - Com todo o texto da anterior, mas em 1975 a Emenda Const:itucional n'~ 5, embora conservando o Fundo Especial, restabeleceu, de forma gradativa,
prazer, nobre Senador José Lindoso.
o primitivo percentual.
O Sr. Joo4 Llndo!O (ARENA - AM) - Nobre Senador.
Retomada a tradição constitucional de 1946, t:Ump agora
V. Ex• está proferíndo um discurso em que examina, sob aspectos
perquirir a re:speito dos resultado§ efetivamente proporcionados pelo
técnicos e de interesse dos Estados, o problema do Sistema TributáFundo de Participação.
rio Nacional, etn especial o problema do ICM. V. Ex•. no Senado, já
Fundamentalmente, pode-ne medir de duas maneiraa •
se transformou num especialista no assunto, e diversas vezes tem ocudependência de um Estado em relação ao!:l rcc11rsos da UnJi\a, A
pado essa tribuna, com seriedade. para fazer colocações em torno
primeira consiste na verificação da participação das Traasrer!ncias
deste assunto. Acreditamos que, com a experiência histórica, indu~i
Federais, em obediência a prceeitos legais, na composiçlo da Receita
ve com a experiência da Constituição de 1946, com o Fundo estabeleEstadual; avalia-se a segunda pelo nível dos auxOios concedidos pelo
cido pela Constituição de 1967, que era muito mais generoso, e que.
Governo Central, a fundo perdido, para que o Governo do Estado
foi modificado em face de Emenda Constitucional, temos dados para
possa realizar seu progrâma de trabalho.
reexaminar este assunto, dando aos Estados, realmente, uma melhor
As Transferências Federais, quase sempre, são vinculadas a fins
situação na arrecadação de tributos. A União detém o Imposto sobre
a Renda. A União tem, portanto, força tributâria extraordinária, nes- específicos, fato que, às vezes. po~e gerar perplexidades. como no
te País, e é necessária uma correção, reexaminando a aplicação da- caso em que o &tado dispõe de recunos para â.reas que não são
quilo que V. Ex• diz, no plano teórico plausível, mas na prática mos- induvidosamente carentes, enQuanto lhe: faltam meios, considerado o
trando distorções. Nesta hora, em que buscamos a reformulaçào de elenco das prioridades locais para a realização de obras e serviços
dados fundamentais dentfo da constitucionalização brasileira, não inadiáveis\.
Anoto, no particular, que o Fundo de Participação dos Estados,
podemos absolutamente discurar de que é preciso fazer-se justiça aos
Estados, dando uma melhor e mais eqUânime participação na arreca- do Distrito Federal e dos Territórios jã sofreu modificações. Assim é
dação tributária nacional. E V. Ex• tem dados, eu sei. que mostrou a que às Regiões Norte e Nordeste e ao Estado do Espírito Santo,
penúria em que se encontra os Estados do ~arte. E não é melhor a si- consoante o disposto no Decreto nt 77.565, de 10 de maio de 1916,
tuação do Nordeste, também como o Norte fonte de consumo e de foi permitida a aplicação integTal do FPE em Gastos Corrente&,
pouéa produção e por isso castigado extremamente pelo atual siste- embora ainda permaneça a v:nculação por função (Saúde, Agricultu·
ra, Educação, etc.).
ma. Parabenizo V. Ex" pela seriedade de se\l pronunciamento.
Certo é que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de resUtaJ·
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Nobre Senador
da ao FPE e ao FPM, praticamente, r pureza original, da abertura
José Lindoso, sou penhorado à valiosa contribuição que V. Ex•,
neste momento, ofereceU ao pronunciamento que faço, na tarde de do leque nas aplicações, dando-lhes maior abrang!ncia, e da cria~
hoje no Senado Federal. Realmente, a sua região, o Norte, e a mi- da Reserva do FPE, através do Decreto-lei nt 1.434, de 11 de dezem·
nha, o Nordeste, são muito mais do que se pensa vftimas de uma poH- bro de 1975, constata-se que as Transferências federais, em conjun•
tica econômico-financeira que, como disse inicialmente, está sempre to, representaram no pedodo 1974/agosto de 1977, para o Piauí, cct·
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ca de trinta e cinco por cento (35%) da sua receita total no mesnto
período, ao passo que são irrelevantes para alguns Estados, notadamente São Paulo, onde significaram, excetuadas as Operações de
Crédito, cerca de 0,4 (quatro décimos por cento) da receita total do
Estado em igual perfodo.
O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Tem V. Ex• o
aparte. nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MOB- RN)- Senador Helvfdio Nunes,
congratulo-me com V. Ex• pela tenacidade como defende os Estados
produtores de matérias-primas, principalmente os do Nordeste. Na
realidade, o problema, é de suma gravidade para essas Unidades
produtoras de matérias-primas, haja vista o problema do meu
Estado, o Rio Grande do Norte. b:porlamos o lfnter, produto semiacabado, à razão de três cruzeiros o quilo. Ficamos corn \ 1% do
valor desse !inter do algodão exportado, e estamos importando a
bucha do Sudeste, fabricada com esse mesmo Hnter, pagando
quarenta cruzeiros. Estamos pagando pela manufatura do linter
mais imposto do que o valor desse mesmo línter que estamos vendendo. Com a pluma acontece o mesmo. Vendemos a pluma à razão de
trinta cruzeiros o quilo e çStamos importando a linha esterlina à
razão de trezentos cruzeiros. Ficamos com três cruzeiros e trinta
centavos quando exportamos a pluma. Deíxamos trinta e trés cruzeiros quando importamos a linha esterlina. Outro aspecto
calamitoso: os Estados produtores de matérias-primas que operam,
trabalham com produtos semi-acabados, trabalham só na safra.
Passada essa fase, as máquinas param, a indústria pára. Já a:s
indústrias que operam com produtos acabados - o que acontece
com São Paulo e com outros Estados do Sudeste- trabalham o ano
todo. A indústria que trabalha com linha e bucha não pâra, mas
quem trabalha com produto semi-acabado só o faz durante quatro
ou cincQ meses e depois pâra. Conseqiientemente, nós do Nordeste
estamos produzindo matéria-prima para enriquecer o Sul, em detrimento dos Estados produtores de matéria-prima. Hà alguns Estados
da Federação que estão importando mais tributos do que exportando. Congratulo-me com V. Ex• e acredito que essa luta é de todos
aqueles que querem ver este Pais crescer como um todo, não aos
pedaços, como estâ af.

O SR. HELVIDIO NUNFS (ARENA - Pl) - Senador
Agenor Maria, agradeço, penhorado, sua colaboração ao pronunciamento que ora faço. Na verdade, V. Ex•, aborda uma das distorções
mais graves verificadas em relação ao Nordeste, as chamadas operações triangulares. Exportamos e somos obrigados a comprar aquilo
que o Centro-Sul nos impinge pelo preço que deseja.
O Sr. Italívlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA prazer, nobre Senador ltalívio Coelho.

PI) -

Com todo o
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naquela ocasião orçada em dois mil cruzeiros. Toda a Imprensa
nacional se ocupou, durante dias, do fato desse Municlpio. ter
construído uma fonte luminosa. Só podemos. ter fontes luminosas
nas grandes Capitais? Na Capital da República, em São Paulo e no
Rio de Janeiro? O brasileiro, para cqnhecer fontes hJminosas, terá
que ir a uma grande Capital? Terá que se mudar para cá, para um nlve) razoável de vida? Temos que criar condições de vida
suficientemente confortáveis no interior, nas pequenas cidades ou,
então, a inchação das grandes cidades - como está ocorrendo com
Brasília e São Paulo - será cada vez mais grave. Comungo com
V. Ex• no que diz respeito à necessidade da reforma da Constituição
para melhorar a distribuição dé renda, na relação União-Estados·
Municípios, a fim de que estes dois últimos disponham de maior
soma de recursos livres para o cumprimento das suas responsabilidades específicas.
O SR. HELVIDIO NUNES (t\RENA- Pl)- NobreSenador
ItaHvio Coelho, tenho dados gerais em mão sobre a situação de todos os Estados, das Capitais e de todos os Municfpios brasileiros.
Apenas em homenagem a V. Ex' explicito que o Estado de Mato
Grosso recebeu, em janeiro, à conta do Fundo de Participação dos
Estados, a importância de 8 milhões e 136 mil cruzeiros; e maio, 18
milhões, 896 mil cruzeiros; e em ag<Jsto, 9 milhões e 66 mil cruzeiros.
Muito obrigado a V. Ex• por sua valiosa contribuiçào ao
discurso que pronuncio nesta tarde.
O Sr.ltalh·lo Coelho (ARENA- MT)- Eu é que agradeço a
V. Ex•

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um,
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Volto a apartear
V. Ex•. agora motivado pela intervenção do nobre Senador Italfvio
Coelho. Referiu-se S. Ex• ao fato de o Tribunal de Contas da União,
hâ anos, ter impugnado a prestação de contas de um prefeito que
havia construído uma pracinha na sua cidade, possivelmente com um
coreto, se é que ele tem, naquela cidade, a felicídade de contar com
uma banda de música, para ouvi-la passar. O nobre Senador Nelson
Carneiro acha que urna fiJarmônica já seria suficiente. Importante
assinalar não é a evocação de que a praça é do povo, como dizia o
grande poeta baiano. Importante assinalar é que esse voto foi
calcado numa visão tecnicista. Foi o técnico, distante da realidade
das nossas cidades municipais, frio, alheio realmente a tudo aquilo
que existe nesse grande interior do Brasil, nesse griJ.nde sertão
brasileiro, é que fez a impugnação daquele prefeito que quis,
pressionado pela monotonia da vida do interior e na sua visão local,
criar uma praça para o povo, para o encontro e para o diálogQ.
Certamente nesse instante, no instante do diálogo, essas coisas não'
deverão mais acontecer.

O SR. HELVIDI() NUNES (ARENA - Pl) - Muito
O Sr. ltaUvlo Coelho (ARENA - MT} - Acompanho, com obrigado, mais uma vez, pela contribuição de V. Ex•, nobre Senador
toda a atenção, o magnffico discurso de V. Ex• e deçlaro-mc José Lindoso. Estamos de pleno acordo: os males causades às nossas
sensibilizado pelo problema, eis que a distribuição de rendas tributá~ regiões, o Norte e o Nordeste, antes de serem provocados por
rias na União, no sistema constitucional vigente, é altamente prejudi· aqueles que têm a chefia maior, são o fruto, estou absolutamente
cial aos Municípios e aos Estados. Há distorção. Observa-se que 011 convenaido, da tecnocracia.
Governos estaduais, através dos seus Secretários de Estado ou dos
Prossigo, Sr. Presidente:
próprios Governadores, estão constantemente na Capital da República buscando recursos ou empréstimos. Se formos às Capitais estaMarcados, indelevelmente, pelo distríbutivismo, os FPE e FPM
duais, veremos que os Prefeitos repartem seu tempo metade adminis- não são objeto, diretamente, da cobiça dos chamados grandes Estatrando o Municfpio, metade à procura de recursos, isso na Capital dos. Daf por que, sem qualquer protesto, sem a mínima escaramuça,
do seu Estado ou mesmo na Capital da República. A constância dos. mas com indisfarçâvel corlivência, o Ato Complementar n9 40 os
pedidos de finandamellto que são aprovados pelo Senado Federa1 reduziu à metade. E o seu restabeleCimento, ainda graduai, não merepara os Municfpios, é a demonstração efetiva da falta absoluta de ceu mais do que timidas referências, além de mais um número no
recursos. Lembro-me que, há alguns anos, o Tribunal de Contas da ·elenco das emendas à Constituição da República.
União tomou atitude contrária à construção de uma fonte luminosa
Cogite o Governo Fed~ral, de, realmente, alterar o mecanismo
num pequeno Município - se não me: engano, do Nordeste depredado~ do reM e, por certo, contra ele se levantarão os podero-
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sos 'deste País, sobretudo 'Os insensíveis e alienados da realidade nacional.
Evidenciei que os Estados mais desenvolvidos não se interessam
pela sorte dos FPE e FPM. Mas tive o cuidado de deixar dar o que s6
indireta e aparentemente demonstram despreocupação.
O Sr. Luiz Caulcante (ARENA - AL) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Com muito pra·
zerouçoV. Ex•
O Sr. Luiz Cavalunte (ARENA - AL) - .. Os alienados da
realidade nacional" - bem disse V. E11.• E é depois desta sua,
infelizmente, lapidar expressão, que cabe lembrar noticia dada
ontem, pelo O Estado de S. Paulo, quando teceu comentârios em
torno de um inquérito feito no Nordeste, um levantamento sócioeconômico, pelo Banco Mundial, o famoso BIRD, trabalho
entornendado pela SUDENE, e realizado no ano de 1974. Resumindo os resultados que me pareceram mais expressivos, nobre Senador
Helvídio Nunes, permito-me inserir no discurso de V. Ex• esses
alarmantes dados, que devem tocar a sensibilidade nacional: renda
média per capita - 300 dólares -. quando a do Brasil jâ rompeu a
barreira dos mil dólares; força de trabalho da regíilo, 6 milhões de
pessoas, das quais metade tem renda per capita inferior a 50 dólares;
ta>;,a de crescimento da população, 2,5%; e taxa de crescimento da
oferta de emprego, 1%. Vê, V. Ex•, que futuro ainda mais negro
espreita a nossa região se oS desiguais continuarem a ter igual
tratamento. Malgrado as intenções do Governo, meu nobre colega, a
razão estâ, infelizmente, com um conterrâneo de V. Ex•, o Ministro
Reis Velloso, quando diz repetidamente: "O Nordeste continua sendo o maior bolsilo de pobreza do Pafs". Obrigado a V. Ex•
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Quem agradece
a V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, sou eu, pela contribuição,
por todos os titules valiosa e inestimlivel, que traz ao meu discurso.
O Sr. ltamu Fraaco (MDB nobre Senador Helvfdio Nunes?

MO)- V. Ex• me permite,

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - Pl) - Cederei jâ o
aparteaV. Ex•
Na verdade, Sr. Senador Luiz Cavalcante, vã.rias são as medidas, as providências que o Governo Federal hâ de tomar, no sentido
de que o Norte e o Nordeste possam crescer a taxas maiores do que o
Centro-Sul, porque só assim poderemos alcançar, a partir do inicio
do pr6ximo século, o status hoje desfrutado pelos Estado! que
compõem o Centro-Sul. Muito obrigado a V. Ex•
Concedo agora o aparte ao nobre Senador por Minas Gerais,
Sr. Itamar Franco.
O Sr. MUton Cabral-(ARENA - PB) também, de participar do discurso de V. Ex•

Depois eu gostaria,

O Sr. Itamar Fram:o (MDB - MO) - Senador Helvfdio
Nunes, primeiramente para cumprimentar V. Ex• Não sei como
V, Ex• classificaria o meu Estado, o Estado de Minas Gerais. Mas,
de qualquer forma, em Minas Gerais, nós estamos reclamando o
critério, sobretudo, do Fundo de Participação dos Municfpios. O
critério é, a meu ver, neutro, em relação aos municipios;
evidentemente, não ao município da capítal, já que o Governo leva
em conta- como disse V. Ex• -, a renda per capita e o problema
populacional. Em relação aos demais municipios, o Governo \eva. em
conta apenas o aspecto populacional. Este critério, a meu ver, é um
critério neutro, tanto assim que apresentei - e o Senado discutiria
hoje, não fosse um pedido nosso para adiamento da matéria - uma
alteração no Fundo de Participação dos Munidpios, pedindo ao Governo Federal essa alteração, adotando-se os índices sociais, como o
problema de saneamento bâsico, o da remuneração, saúde e habitação dos municfpios. Porque, no caso, agora, o critério populacional
nào tem beneficiado, sobretudo, o pequeno municfpio, do Brasil.
Beneficia, sim, o município de maior popalawão. V. Ex~ disse muito
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bem aí, que o Piauí recebeu, de receitas transferidas, 35%, se não me
engano. Hoje os Municípios brasileiros estão recebendo o quê?
Receitas tra1.sferidas da União como o Imposto Territorial Rural, o
Imposto Único sobre Energia, o lmposto Único sobre Combustíve\,
a Taxa Rodoviária única. E assino Município brasileiro está vivendo, razão pela qual preconizando uma nova estrutura municipalista
para e~te País, sobretudo através da operação do Fundo de Participação dos Munidpios que, além do critério injusto para população,
obriga os Municípios àque\a vinculação -já referida por V. Ex'.
Complemento V. Ex• na Certeza de que, desta vez, nilo como tem
acontecido em relação ao ICM, o Governo de V. Ex.• vai ouvir.

O SR. HELVIDIO NU:'<ES (ARENA - Pl) - Agradeço a
oportuna intervenção de V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco.
Satisfazendo a curiosidade d.; V. Ex• no que diz respeito à participação de Minas Gerais na distribuição do Fundo de Participação dos
Estados, devo dizer que acredito que o Estado de V, Ex•, no geral
sim, mas·no particular não deve ter muitas queixas, porque, depois
da Bahia, que já recebeu, até agosto, 585 milhões e 750 mil cruzeiros,
Minas Gerais vem em segundo ;ugar na distribuição, com 522 milhões e 570 mil cruzeiros.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Permita-me V. Ex• mais
um aparte.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- A distribuição.
a participação dos M unicfpios ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- t;: exatamente af a onde
eu queria chegar.

O SR. HELVIDIO NU:-<ES (ARENA- Pl)- ... serã objeto.
também, de apreciação no discurso que previamente preparei para
proferir na tarde hoje.
O Sr.ltamar Ftai\CO (MDB- MO)- Apenas, se V. Ex• me
permite, porque senão isto poderia parecer uma má interpretação do
meu aparte. 1"=: que, em relação aos Municfpios de Minas Gerais, nós
temos cerca de 722 Municfpios, n.a sua maioria pequenos.

O Sr. Helv!dlo Nunes (ARENA - Pl) - Nilo vou absoluta·
mente dizer que hâ uma inflação de Municípios em Minas Gerais.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Lamento apenas dizer
que nós não podemos anexar o Piauf porque, sinceramente, nos
daria muito trabalho essa anexação. Mas, quero dizer a V. Ex• que,
em relação aos Munidpios mineiros, na sua maioria pequenos
Muflicípios, o Fundo de Participação de que esses Municípios vivem
é realmente muito pequeno para eles.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- O que hll. na
verdade, nobre Senador Itamar Franco, é que as fontes alimentadoras do Fundo de Participação dos Estados e Munictpios estilo se
diluindo, estão-se diversificando e diminuindo a olhos vistos.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - E o crithrio de população, Ex•, população é um critério neutro. V. Ex• vai concordar
comigo, no futuro, que precisamos. buscar os chamados fndices
sociais do próprio Governo Federal.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Chegaremos 1/l.
Agora, com muita satisfação, concedo a palavra ao nobre
representante da Paraíba.
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) -: Senador Helv!dio
Nunes, o discurso de V. Ex• é uma dessas peças que teremos forçosamente de lê-to. em outra oportunidade, estudá-lo mesmo, porque
V. Ex• aborda o tema com muita propriedade, enriquecendo-o de
dado~ e, por isso, acredito ser um valioso subsidio que V, Ex• estã
oferecendo à esta Casa e a todos os seus membros. Na verdade,
nobre Senador, o Governo é dinâmico, e o papel da classe polftica é,
exatamente, lio debater os grandes problc:mas nacionais, fazê-lo
honestamente, inclusive, fazendo justiça ao esforço do Governo, mas
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também levando as nossas sugestões, corno V. Ex•, neste momento,
está procedendo.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Perfeitamenle.
'
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fiscal neste Pafs. Já naquele caso do Imposto de Vendas e Consigna~
ções, o Estado de V. Ex• e os Estados menores eram sempre prejudicados porque a matriz era nos gr!lndes Estados, e não se pagava
imposto nos lugares onde eram distribu(dos os produtos. Vê V. Ext
que quero apenas louvar a tenacidade dos homens do Nordeste,
simbolizados em V. Ex•, nessa luta quejâ conheço hê. trinta anos, e
peço a Deus que um dia, muito breve, se encerre.

O Sr. MUtoo Cabral (ARENA - PB) - Destaco três porltos
essenciais no que estâ acontecendo com relação ao problema trib~té.
rio no Brasil. Primeíro: e a concentração de renda, em milos:· da
União, num processo de crescimento que podertamos chama~ de
bola de neve. A tendência é crescer, acentuadamente, os recursos.lnas
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)- Sinceramente,
mãos da União, pelo atual sistema tributàrio. Em segundo lugar, e o eminente Senador Nelson Carneiro, agradeço a colaboração de
problema da burocracia excessiva, porque toda obra de relativa V. Ex•, e muito mais do que eu, V. Ex• sim, é um velho e combativo
·
importância, hoje, nos Estados e nos Municípios, fica na nordestino, emprestado ao Rio de Janeiro.
dependência de acertos entre ·pessoas que se situam a milhares de
Da mesma maneira, e erTi idêntico período, a receita do FPM
quilômetros de distância e pessoas Que têm visões pessoais distintas distríbu!da àquelás regiões baixou em CrS 313.866 mil (Norte
da forma de como resolver esse problema. E, terceiro, pela escassez CrS 29.8l4.900 c Nordeste CrS 284.0Sl.SOO) para CrS 150.598 mil
de recursos, nas mãos dos Estados e dos Municfpios, surge aquele (Norte Cr$ 14.30S.SOO e Nordeste CrS 136.292.600), apurada queda
outrO problema da falta de preparação de recursos humanos, a ntvcl maior no percentual do pret~rito mês.
local, porque se os Estados e Municfpios pudessem sentir um creJci~
Poder·sc-é. objetar, apenas para efeito de argumentação, que o
menta razoâvel, acentuado, de suas próprias receitas 1 evidentemente Fundo Especial, que·não contempla os grandes Estados, cobriu o
que pessoas iriam se habilitar a estudar, a planejar. a eQuacionad as vertiginoso declfnio na arrecadação. Respondo com os números. O
soluções dos problemas internos, o que resultaria, digamos, nuba Norte c o Nordeste receberam em agosto de 1977, respectivamente,
certa independência local de cada Estado, de cada Munlclpio, de • CrS 18.331 mil e CrS 66.232 mil, que perfazem o total de
saber gerir, com maior sapiência, e provavelmente dando maior CrS 84.563 mil, à conta daquele Fundo.
Evidente que todas as Unidades da Federação sofreram iguais
produtividade aos recursos coletados. Apenas destacaria esses três
aspectos, no maravilhoso discurso de V. Ex• que, confesso, como decréscimos. Mas se o FPE é vital para munas e quase que sem
disse de início, é uma peça que pretendo estudar cuidadosamente. significação para poucos, a oonseqtlência inevitável ~ que mais uma
vez, até mesmo atrav9 de mecanismo de usinalado objetivo de jUfiÜ·
Muito obrigado.
ça social c de intesração nacional, os &tados de economia frágil
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - Pl) - V. Ex• t~m pagaram pesado tributo aos deaenvolvidos. E sem falar que silo os
inteira razão, nobre Senador Milton Cabral, nas colocações que faZ.
Estados do Centro~Sul 01 maiores, para nio dizer exclusivos
Agradeço, penhorado, a sua contribuição e recebendo, coino beneficiários da poUtica econõmico~financeira do Poder Central.
recebo, a panorâmica, a visualização global que V. Ex• apresentou
Inegavelmente, pois, ~ de insustentável e extrema pobreza a
e ofertceu dos prOblemas nacionais, e, com a renovação dos mtus situação de muitos Estados, principalmente do Norte e Nordeste
agradecimentos, peço permissão a V. Ex• para voltar ao enfoque do brasileiros. Com efeito, aa suas principais fontes de rtceite. silo o
ponto .que escolhi para debater na tarde de hoje.
ICM c o FPE. Quanto ao primeiro, à falta da alteração de longa data
RepitO, Sr. Presidente, que os Estados mais desenvolvidos nilo prometida, continua a desfalcar, por meio da exportação de impos~
se interessam pela sorte dos Fundos de Participação dos Estados e tos, a combalida economia regional; no que respeita ao segundo, em
Municípios. Mas, tive o cuidado de deixar bem claro que s6 indireta
virtude das baixas arrecadações artificialmente provocadas, embora
e aparentemente demonstram despreocupação.
com fins respeitáveis, vem sendo mais um motivo de frustração e de
Na verdade, os dados estàt!stícos em que me estribo, e que peço
desespero para os Estados da região a que pertenço.
integrem este pronunciamento, revelam o contrário.
Grave ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores,~ que tudo quanto
t:. que na poHtica em. que se empenha com particular ênfase o foi dito
até aqui é inteiramente válido em relação aos municfpio!,
Governo, no combate à inflação e de estímulo às exportaQÕes, as que se encontram em crucial e vexatória penúria. Os Estados con·
grandes empresas, quase todas focalizadas no .Centro-Sul, constantam, dependendo das peculiaridades locais, com outras modestas
temente, a título de estímulo. são beneficiárias de favores fiscais e fontes de receita. Além disso, pelo próprio status que exibem,
creditícios. São as várias medidas governamentais de parcelamento
recebem injeções de recursos a fundo perdido, quer para a realização
de débitos fiscais, inclusive, em fase de cobrança judicial, acima de
de obras inadiáveis, quer para atender, muita vez, às próprias
tudo de isenções de Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
despesas de custeio, sem falar nos constante! empr~stimos a que
Industrializados, exatamente os dois e exclusivos componentes do
recorrem, a organismos internos e internacionais.
Fundo de Participação dos Estados e Territórios e do Fundo de
O Sr. Lúoro Barllyzo (MDB - 00) - V. Ex• permite um
Participação dos M unicfpios.
aparte, eminente Senador Helvfdio Nunes?
Em decorrência, tomando~se como ponto de referência a
distribuição realizada em maio do corrente tx.erc.fcio, que para o Nor~
te e Nordeste representou o total de CrS 563..383 mil (Norte
CrS 162.170.400 e Nordeste Cr$ 401.212.600), observa-se, ainda
segundo os quadros estaHsticos anexos, que no (11timo mês de agosto
o FPE baixou para CrS 270.320 mil (Norte CrS 77.811.900 e
Nordeste CrS 192.508.500), com uma queda da ordem de cinqtlenta
e seis por cento (56%). E a situação piorou em setembro recém~findo.
O Sr. Nel10n Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um

aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA satisfaçlo.

Pl) -

Com toda a

O Sr. Neiloa Carneiro (MDB - RJ) - Nobre Senador Helvfdio Nunes, entrei no Congresso Nacional em 1947. São passados
trinta anos e vejo sempre o clamor dos homens do Nordeste, ao qual
sempre me-BJsocici, contra as disparidades que marcam o sistema

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pl)--, Pois não.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB - 00) - Nobre Senador Helvf·
dio Nunes,~ touvâvel o trabalho que V. Ext desempenha no Senado.
Dc:sde que aqui chegamos, em 1975, somos testemunhas do seu
esforço em tentar obter modificações no Sistema TributAria Nacional. Não é apenas o Nordeste, uma região ampla com um fndice
demográfico muito expressivo, região grandemente prejudicada pela
sistemâtica do IÇM c Fundo de Participação dos Munic(J)ios.
Também o meu Estado. Goiás, de economia primária c que tem no
Fundo de Participação do!!. Municlpioo, e especialmente no ICM, a
sua principal fonte de receita, aquilo que V. Ex• disse em relaçio ao
Nordeste, que aquela região paga tributos aos Estados mais
desenvolvidos, acontece o mo:smo crn relação ao Estado de GoiAs. E
é preciso, o quanto antes, que o Governo entenda que, para solucionar o problema, que se faça uma nova reforma tributã.ria nacional, que venfia a pôr cobro a essa• disparidades. Na hora de arcar
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os ónus, igualam~ac os Estado• bruUeirot; na hon de distribuir
privilégios, eles do sempre aquecidos. Haja vista a diferença
salarial. Fix.a-se o salário mfnfmo tendo-se por buo u rc:ai<let e,
normalmente, os Estados menoa.descnvolvidoa como o que V. Ex•

representa e as demais Unidades que formam

t)

Nordelte, auim co-

mo o meu Estado, o Estado de OoiAs têm, normalmente, o.fndice

salarial muito inferior àquele que ~ fixado para Sl.o Paulo para o Rio
de Janeiro c para outraa Unidades mais desenvolvidas. Entretanto,
além de pagarem o mesmo tributo, além de arcarem com a meama
obrigação, ainda exportam ICM para as Unidade~~ maia desenvolvidas. V. Ex• estA de para~ns e mais uma vez, nesta tarde, produziu
um discurso brilhante analisando a sistemãtica tributAria nacional.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - Pl) - Muito
obrigado a V. Ex•. nobre Senador Lâzaro Barboza. Concordo,
apenas com uma ressalva, com a colaboração que V. Ex• trouxe ao
meu discurso: a discordância reside apenas na parte relativa à polf·
tica salarial manifestada através das diferenças salariàis que existem
entre nossos Estados e os mais desenvolvidos.
O Sr. Lúaro Barboza (MOB eltemplo, eminente Senador.

00) -

Citei apenas como

O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- Pl)- Tenho a impressão de que, se iguais fossem os salários recebidos pelos homens do
Norte, pelos de Goiás, àqueles que os trabalhadores de São Paulo e
do Sul do País percebem, mais grave ainda seria a nossa situação.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - 00) - Acredito que V. Ex•
tenha razão e que realmente as disparidades Heriam ainda maiores.
Citei apenas como um dado.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - Pl) - De qualquer
maneira, a contribuição de V. Ex• foi valiosa e cu agradeço.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, e os municfpios? Eis a dramática
intmogação. Mais de trb mil comunidades brasileiras sofrem e lutam. Mitfadcs de fragmento&, ptetc:11aamente autónomo e induvidosamente enteadas da Federação.
O rcspcitã.vet O Globo, de 2 do corrente, em editOrial, afirmou:
..Seria um exagero e até uma injustiça afirmar que eat4
ocorrendo no BrasiJ um processo deliberado de desmunicipalizaçlo, a explicar o esvaziamento alministrativo e financeiro
dessas unídades seculares da organização nacional."
E mais adiante:
'"O que cstâ realmente faltando é uma polftica municipaHsta no sentido rigoroso do termo. Ações isoladas,· algumas
embora ambiciosas, não chegam a estabelecer diretrizes e projetos concatenados, ·de objetivos coerentes, para o papel do
Municipio no Brasil de hoje, com as transformações sofridas
pela nossa sociedade.''
Como o c:ditorialista de O Globo, também não creio no ..proces~
so deliberado de desmunicipaHzação" e lamento a inexistência de
"Qma polftica municipali~ta no sentido rigoroso da palavra".
Deploro sinceramente, porém: que através de medidas governamentais, diretas e indiretas, os Estados mais carentes e avantajado
m.imero de Municípios vejam, a cada instante, minguarem os poucos
• recursos que lhes são constitucionalmente dcstínados, causando-lhes
desespero e aflição.
Ao concluir estas consider::u;ões, que mais do que cdtica significam um pedido de reexame da matéria, desejo solicitar ao Presidente
da República que, apurado o trâg·.co quadro que tentei bosquejar,
em mais um gesto de simpatia, de sensibilidade e de solidariedade,
acuda aos Estados e Municlpios, imediatamente, restituindo-lhes o
pouco dos recursos com que contam para enfrentar as magnas tarefas que lhes são impostas. {Muito bem! Palmas.)
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FU:-IDO DE P;\RTICIP,",ç,';o DOS EST/'.DOS, DO 'J!STRITO FEDER;'\!. E
DOS TERRl"'ÚRIGS - FPE, FUNDO DE ?ARTICIP;.ç,'\0 DOS HUNIC!PIOS -'" FP;·I (CAPI'i'A!. E INTERIOR) E FCI<DO ESPECIAL - FE;
Cm!P;>.RAÇKO E::iTRE OS RECURSOS ESTn~;DOS E SUA DISTRIBUIÇÃO EFETIVA.
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• O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a J)alavra adicionais de tráfego em rampas superiores a 4%, acostamento com
ao nobre Senador Otair Becker, por cessão do Senador Eurico· tratamento superficial simples de 2,5 metros de largura, sub-base e
base de brita graduada com espessura entre 32 e 42 ccntlmetros,
Rezende.
obras de arte especiais com mais de 2.000 metros de comprimento. O
O SR. OTAiR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte valor total da obra foi de 880 milhões e 500 mil cruzeiros, que antes
discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de sua inauguração já apresentava um volume médio de tráfego
Com a presença do eminente Presidente Ernesto Gc:isel, foi diârio da ordem de dois mil veículos aproxitnadamente.
Esse trecho rodoviário atravessa uma região das mais ricas do
inaugurado, no dia 23 de setembro W.ltimo, novo importante segmento da .BR-1 53, a ·'Transbrasiliana", com 247 quilômetros, País, cortando campos de soja e trigais gaúchos, criatórios de aves e
ligando União da Vitória, no Paraná, a Erechim, no Rio Grande do suinos do Alto Uruguai, os férteis tabuleiros da Serra do lrani, as
Sul c atra ..·cssando, no sentido oorte-sul, todo o Estado de Santa indústrias de madeira e ceh1lose do Iguaçu. Trata~se de um segmento
da longitudinal BR-153, que parte do extremo norte brasileiro,
Catarina.
uníndo o Pará ao Rio Grande do Sul, erri Aceguá, na fronteira com o
Estiveram presentes à ceiimónia o Governador Antônio Carlos
Uruguai. O trecho recém-inaugurado tem 119 quilômetros em Sahta
Konder Reis, o Ministro dos Transportes, General Dyrceu NogueiCatarina, 53 quilômetros no Rio Grande do Sul e 75 qutlômetros no
ra. Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, Ministro da lnd6stria
Paraná, compreendendo áreas pertencentes às bacias dos Rios
e do Comércio Ângelo Calmon de Sá, Chefe da Casa Militar General
Paraná e Uruguai, numa das mais ferteis regiões do Planalto
Hugo de Andrade Abreu, Governador do Estado do Paranâ Jayme
Brasileiro.
Canet Júnior, >::~ Diretor do Departamento Nacional de Estradas de
Durante a construção, o treCho foi dividido em seis lotes de
Rodagem, Senadores, Dcrutados Federais e Estaduais e Secretários
terraplenagem (com um movimento de terra da ordem de dc::zoito
de Estado, e.\colhida a ddade de Concórdia para o ato solene da
milhões de metros cúbicos) e pavimentação, em cinco lotes de obras
inauguração, J altura do quilômetro 93 da Rodovia.
de artes especiais, com cerca de 2. I 33 metros, compreendendo dezes~
No painel em concreto armado, colocado nO ponto da inaugura- sete pontes, entre as quais uma com vão lívre de 360 metros, atraves~
ção, encontnHe traduzida a importância do empreendimento para sando o Rio Uruguai. e outra de 430 metros, sobre o Rio Iguaçu,
as atiVidades industriais, a agricultura e a pecuária, com o advento
Salienta-se que em vista das diferenças geológicas, das
daquela rodo-,.ia asfaltada, um novo dimensionamento da produção irregularidades nas plúvio~precipitações e da11 variedades climiticas,
nos vales, ~erras e c,0xilhas dR rt::p:iào.
essa estrada se constitufu num desafio à tecnologia, no setor de
A estrada ::ort.a, numa extensão total da 247 km a região do construção de rodovias, tendo, por isso mesmo, exigido o mixímo da
Meio Oeste do Estado de Santa Catarina, o Sudoeste do PatanA e o capacidade técnica dos seus engenheiros.
Estivemos presentes à cerimônia da inauguração, Sr. Presidente,
Estado do Rio Grande do Sul. Sua largura é de 7,20 metros em
concreto arofáltico, numa espessura de cinco centímetros, faixas e vimos o entusiasmo com que o povo recebeu aquela obra, do
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Governo Geisel, multiplicando as esperanças do 1iesenvolvimento da
região, que já é, hoje, urna das mais prósperas do Pafs, no setor
agropecuârio e decert~ responderâ com a duplk:ação de esforçoil e
iniciativas para o progresso daquele contexto meridional e de todo o
Pais.
Manifestando a gratidão dos catarinense~,, asseguramos ao
Presidente Geisel que o nosso Estado, benefi.ciâ.rio do empreendimento, corresponderâ, com a sua produção, ao beneffdo, a que responde
com gratidão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na visita que eiltarnos suscitam ente descrevendo, foi-nos proporcionada ainda ll.ma extraordinária
oportunidade, que nos encheu de júbilo pelo que ela representa de demonstração de capacidade do povo catarinense. Tivemos, assim, o
ensejo de visitar as instalações do notável coml,lexo industrial da
Sadia-Concórdia, obra fundada na iniciativa de um homem de visão
e considerãvet espirito empreendedor. AttHio Francisco Xavier Fontana, que representou Santa Catarina nesta Casa e representa, no
nosso Estado, uma filosofia empresarial voltada para o desenvolvimento da moderna agropecuária. Apenas para que se tenha uma
idéia da realidade representada por esse grandt empreendimento,
vale destacar que, no período de apenas 33 anos, seguindo o
pensamento básico fundado no trinômio: tecnologiajoperAriofconsumidor estabeleceu os mais elevados fnclices de produção,
num desenvolvimento impar no gênero em todo o Pafs.
Utilizando as técnicas mais aVançadas de produção, a SadiaConcórdia transformou a suinocultura de San1a Catarina numa
riqueza permanente e duradoura que fornece ao Brasil preciosas
divisas na nossa pauta de exportações. Neste passo, é bom salientar
que, de um rebanho de 60 milhões de cabeças, tinhamos um desfrute
anual de tão-somente 10 milhões, ou seja, de 18% da totalidade. Hoje, decorridos 20 anos de fomento racional da suinocultura, estamos
colocados em plano de igualdade com os pafse~; produtores mais
destacados de todo o mundo, atingindo, com a assistencia aos
criadores, cerca de 145% de desfrute. Já no que tange ao abate de suínos, com a ampliação e modernização alcançadas, Sadia-Concórdia
detém o recorde no setor, com um índice que, em 1976, atingiu
389.141 abates.
Outro setor extremamente avançado do complexo industrial
Sadia-Concórdia é a avicultura. O quadro de abates, neste âmbito,
revela uma linha ascencional significativa, atinginc..'o, em 1976, aproximadamente 25.162.905 de frangos abatidos, enquanto o abate de
perus se fixava, no ano de 1975, em 115.591. Nessa conjuntura, dois
aspectos devem ser destacados: o da utilização de L!ão-de-obra local,
perfazendo, atualmente, · 2.304 empregados, com mais de 4.000
depc.ndentes; e o dos níveis salariais, que superam o salário médio nacional, sem falar nos beneficios que são garantidos aos empregados
nos setores de assistência social e médico~hospitalar. A produção
industrial que, em 1945, se situava em 1.992.626 quilogramas,
atingiu, em 1976, a 222.457.365 quilogramas. O volume de vendas
supera, hoje, a Cr$ 1.070.870.740,23, com um recolhimento de impostosdeCrS 47.615.746.01.
Mas, Sr. Presidente, talvez o mais importante em tudo o que
vem realizando a Sadia-Concórdia seja o fomento agropecuário que
se desenvolve hâ mais de 12 anos, é"om uma assistência permanente e
proficua aos agropecuaristas da região. Possuindo um quadro de
técnicos altamente especializados, onde despontam Engenheiros
Agrônomos, Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros
Florestais e Técnicos Agrfcolas, a Sadia-Concórdia realiza um
trabalho de assistência técnica gratuita a cerca de 1.997 famílias.
Ainda que apresentando apenas uma pâlida idéia do que seja o
complexo industrial Sadia-Concórdia, consignamos que esse notãvel
empreendimento colabora eficientemente com a nossa política de
exportações, tendo vendido para o exterior, no ano de 1976,
1.713,852 kg de produtos suinos; 6.393.950 kg de frangos; e 4.062 kg
de peito de perus, num total de 9,318,000.00 dólares.
Não poderia, porém, Sr. · Presidente, encerrar estas
considerações sem, antes, Observar que esta foi a terceira visita que o
Presidente Ernesto Geisel realit:ou a Santa Catar:ina. O fato ! de
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importância, pois o meu Estado - como afirmei mais de uma vez
desta tribuna- muito foi preterido em justos anseios, que se ãjusta,
vam a interesses nacionais. Verifica-se, assim, de forma a mais nftida,
que essa preterição cessou, sobretudo no atual Governo, que tem
proporcionado ao Governador Antônio Carlos Konder Reis apoio e
recursos financeiros amplos para a solução de problemas há muito
prioritários para Santa Catarina. As três viagens do Presiãente
Geisel ao Estado são demonstração enfática de seu apreço e de sua
decisão de tudo fazer em prol de Sar.ta Catarina. Essa uma observação que se impõe, a fim de que expressemos o reconhecimento do
povo catarinense, face o apoio que o atual Presidente da República
vem dando à solução dos numerosos problemas catarinenses. Mais
que isso, o Governo federal tem assUmido a responsabilidade por
grandes empreendimentos de suma impOrtância para Santa
Catarina, como é ·o caso do trecho rodoviârio hâ dias inaugurado e
que abriu novas perspectivas para a economia catarinense. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra
ao n~rc: Senador Muri1o Paraiso.

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O homem urbano estâ sitiado? A vigorosa expansão das cidades, que dia a dia se acentua, e o esforço imenso dos poderes públicos
para compatibilizar esse asfixiante crescimento com desenvolvimento, ou seja, compatibilizar quantidade com qualidade de vida, é o
grande desafio urbano brasileiro.
A necessidade, cada vez maior, de implantação de novos servi·
ços nos transportes coletivos, na comunicação, no saneamento, numa sempre insatisfeita demanda de serviços públicos, tudo conduz a
um conjunto de pressões no sentido de se obter mais eficiência, resultando aglomerados sempre ínacabados, onde os governos se desdo·
bram nos planos de obras, com o objetivo permanente de socorrer as
distorções urbanas dos nossos dias. A corrida entre os cronogramas
de execução e as carências fundamentais. de nossas cidades incomoda
o presente porque procura satisfazer o futuro. Enfim, o cada vet
mais numeroso homem urbano brasileiro está inserido nesse complc·
xo de carências e soluções.
Com efeito, a acentuada densidade demogrãfica, que se constata
nas grandes cidades dó Pais, a cada vez mais desenfreada corrida
imobiliária, a vertiginosa ampliação dos limites urbanos vilo gradativamente destruindo os espaços verdes, as áreas livres que deveriam
ser preservados para a recreação e o laz·er, a prâtíca desportiva, as demais atividades sócio-culturais de integração comunitária. Mesmo
no caso das grandes cidades litorâneas, onde o problema é atenuado
pela freqüência às prais, as alternativas do seu uso pelas populações
das áreas urbanas interiorit.adas e de menor nivel de renda quase
inexistem, diante da deficiência dos transportes coletivos, configuran·
do-se situação bastante semelhante à de outras metrópoles brasi1eiras, sem maiores recursos naturais para a recreação como São Pauto,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Constate-se, ademais, a grande insuficiência, que se vem agravando, de instalações e equipamentos, de livre uso comunítârio, destinados à. educação informal, ao desporto e à disseminação da cultu·
ra, tanto para a infância e a adolescência, como para a população
adulta. A biblioteca moderna, dinâmica, entendida como centro de
cultura e educação informal, que busque integrar o hãbito da leitura
com a conferência, o seminário, as exposições de carâter cultural, a
música erudita e popular, o folclore, o cinema, praticamente inexistente no Brasil. O tradicional futebol de subórbio que envolve diversão, competição, esporte, - veiculo de sadia convivência humana depara-se com a gradual ocupação dos terrenos baldios, onde f! co·
mumente praticado. E poucas, muito poucas, têm sido as experiências comunitárias voltadas para o estímulo da capacidade criadora
individual ou coletiva, seja na pintura, na moldagem, na música, na
dznça, na ginàstica rltmica.
Para satisfazer estas carências de bem-estar, para aumentar a efi·
ciência dos órgãos püblicos atuantes na área social, em terminais

