Câmara dos Deputados
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação
Escrevendo a História – Mulher Constituinte

Discurso proferido na sessão de 14 de março de 1988,
publicado no DANC de 15 de março de 1988, página 8438.
Encaminha a votação, em primeiro turno, do Projeto de Constituição, Título III, Capítulo
VII, Seção IV, Emenda 610, de sua autoria, ao art. 52 (ação da União sobre um mesmo
complexo geo-econômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das
desigualdade regionais; criação da . Região Integrada do Planalto Central, composta pelo
Distrito Federal e municípios goianos e mineiros localizados em sua área de influência
econômica).
A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB – DF. Sem revisão da oradora.): – Sr.
Presidente, Srs. Constituintes: As minhas palavras serão breves, porque estão todos
cansados, inclusive eu. Esta é uma questão fundamental para a nossa região de Brasília
e o seu entorno. Por isso, peço a paciência dos Srs. Constituintes por mais alguns
segundos, para que eu possa explicar do que trata esta emenda.
Semana passada, esta ilustre Assembléia Nacional Constituinte, numa decisão
histórica, aprovou a autonomia política, econômica e administrativa do Distrito Federal.
Porém, esta autonomia não se efetuará de uma forma prática, se não conseguirmos
desenvolver a região do entorno, diminuindo a pressão social sobre Brasília.
Quando JK criou Brasília sonhou que esta cidade se transformaria numa ponta de
lança para o desenvolvimento do Centro- Oeste. Naquela época o Planalto Central era o
maior deserto habitacional do mundo. A migração que ocorreu desde então, inspirada por
um sonho de esperança, de uma vida melhor, com condições sociais mais justas para
seus habitantes, foi impulsionada ao limite máximo pela própria desesperança daqueles
que abandonavam suas terras de origem.
Infelizmente, durante os anos do militarismo, nenhuma providência prática foi
tomada para acolher estes novos pioneiros. Agora, neste raiar democrático, precisamos
pensar nestas populações que para aqui vieram à cata de esperança, esta emenda,
criando a região integrada do Planalto Central, que conta com o apoio das ilustres
bancadas de Goiás e Minas Gerais, cujos Municípios fazem parte do entorno do DF, visa
a tornar esta região o celeiro do Brasil, sonho dos grandes pioneiros.
É necessário que o DF e a sua região geoeconômica se torne uma única região,
onde não hajam desníveis sociais, como hoje ocorrem. É necessário que as cidades do
entorno ultrapassem a condição de simples cidades-dormitórios para ocuparem sua
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condição de comunidades prósperas, com vida própria, proporcionando trabalho e
moradia condignas aos seus habitantes.
Isto só beneficiaria as populações destas cidades que, apesar de pertencerem
geograficamente aos estados de Goiás e Minas Gerais, têm, hoje em dia, uma grande
parcela destes nordestinos sofridos, que, como a própria Fênix, renascem sempre das
próprias cinzas, quando chamadas a contribuir para o desenvolvimento deste Brasil, que
é também deles.
Evidentemente, esta medida também beneficiará Brasília, capital do presente e do
futuro e seus serviços básicos, fazendo-os renascer dentro do espírito desenvolvimentista
sob cuja inspiração foi criada. Se isto não ocorrer, tememos que a nossa capital venha a
se estiolar sob a carga destas responsabilidades e que o sonho de esperança se torne o
abismo do desespero daqueles que vivem e sofrem no seu entorno. Obrigada a todos
pela atenção. Brasília e seu entorno agradecem o voto a favor que, se possível, lhes for
dado.
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