
"Objetivo é 

construir algo 

permanente" 
Abaixo, os principais tre

chos do discurso de impro
viso do senador Mário Co
vas, que foi decisivo para 
sua vitória na disputa pela 
liderança do PMDB na 
Constituinte: 

• A luta na Câmara e no 
Senado é de, necessaria
mente, traduzir, até pelo 
seu determinismo históri
co, esse permanente evo
luir que se chama situação 
e oposição. É ali que a luta 
governo e oposição se tra
duz de forma permanente e 
sistemática. Já na Consti
tuinte, sr. presidente, na 
medida em que o objetivo é 
o de construir algo perma
nente — e eu tenho para 
mim e quero crer que cada 
constituinte ambicione o 
mesmo objetivo — esta 
Constituinte produzirá uma 
Constituição que há de ser 
mais permanente do que o 
período de duração de um 
governo, e, portanto, ela 
não pode ter a sua constru
ção erigida sobre parâme
tros que a tornariam um 
instrumento balizado por 
um fato temporário (...) 

• Não sei se deveria usar 
o argumento, tão direto ele 
é, mas, a rigor, parece-me 
inclusive inconveniente 
que quem exercite a lide
rança da Constituinte te
nha assento no Conselho 
Político do governo. 

• Estou entre aqueles que 
acham que soberania é co
mo liberdade. Não se discu
te. Não se escreve no regi
mento. Ou se a possui e se a 
exercita, ou realmente não 
se a possui. 

• Aqui estou rigorosa
mente como político e, por
tanto, como político, o meu 
espírito político me diz que 
a Assembleia Nacional 
Constituinte é soberana e 
tudo pode, mas também 
afirma que se ela tudo po
de, nem tudo ela deve. 

• A despeito de termos 
305 constituintes, aqui che
gamos sequer a uma pro
posta pemedebista para o 
regimento interno. Aqui 
chegamos sequer sem uma 
discussão prévia do que era 
a nossa ideia de Constituin
te e o que era a nossa ideia 
de soberania. 

• Vi grandes figuras, mas 
vi um homem que, como 
ninguém, interpretou e sin
tetizou nesse período a re
sistência democrática. Vi 
esse homem em várias sa
gas, em verdadeiras epo
peias. 

Vi-o enfrentar, nas 
ruas de Salvador, patas de 
cavalo e dentadas de ca
chorro. Vi-o sintetizar com 
a figura da anticandidatu-
ra toda a esperança de luta 
com que crescia este povo. 
Vi-o sobretudo cunhar uma 
frase que ao longo do tem
po foi um grito de esperan
ça e um gesto de afirma
ção: "navegar é preciso, 
viver não é preciso". Não 
seria decente de minha 
parte, sr. presidente, nem 
honesto a quem não pode 
escapar de ser honesto, so
bretudo neste momento, 
deixar de dizer a v.exa. que 
discordo, como já lhe disse 
pessoalmente, de que ocu
pando v.exa. a presidência 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, permaneça i 
simultaneamente na presi
dência do partido." I 


