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O Sr. Edgard Leblanc Fils é o presidente do Senado da República do Haiti.   Fez seus estudos 

universitários no Instituto Superior dos Escalões Políticos e Administrativos de Port-au-Prince.   É 

formado em Engenharia Civil e em Administração Pública.  Ocupou várias funções dentro da 

Direção de Transportes do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações antes de ser 

eleito, em 1995, senador da República para a região de Grand'Anse.  Desde 1995, é Presidente do 

Senado e da Assembléia Nacional da República do Haiti.  O Sr. Leblanc também é, desde 1996, 

Presidente da Seção Haitiana da Assembléia Internacional dos Parlamentares de Língua Francesa 

(AIPLF).  

 
 
 

O presidente do Senado haitiano e Co-Presidente de Honra da Conferência evoca as mudanças que, 



nos últimos vinte anos, as Américas conheceram, colocando-a hoje no cruzamento de caminhos e 

também as exigências, os obstáculos e as condições de realização da integração das Américas.  

 

Baseado no número das importantes mudanças ocorridas nas Américas durante as duas últimas 

décadas, o Sr. Leblanc menciona: a entrada do Canadá na Organização dos Estados Americanos 

(OEA); a ampliação dos campos de interesse desta organização, que vão agora da observação das 

eleições à solificação das instituições democráticas que apóia; o surgimento da noção de 

desenvolvimento integrado, mais representativo da realidade política e sócio-econômica dos países do 

hemisfério; a decisão para não conceder o reconhecimento a governos oriundos de um golpe de 

Estado; a inclusão de um país em desenvolvimento em um acordo existente entre dois países 

industrializados; a formação do Mercosul que proporciona uma renovação de energia ao processo de 

integração regionais; e o aparecimento de reagrupamentos de pequenos países dentro das Américas.  

 

O Sr. Leblanc sustenta que teríamos, em suma, motivos para estarmos otimistas diante de  tal 

evolução. Porém, ele recorda que deveremos enfrentar desafios de tamanho porte.  As Américas 

apresentam alguns contrastes importantes tanto quanto ao tamanho dos diferentes Estados, ao grau de 

desenvolvimento das suas economias e às condições de trabalho que lá predominam.  Como chegar 

a integrar em um só bloco estas economias que apresentam disparidades tão grandes e como 

distribuir os lucros desta integração de forma que todos possam se beneficiar disto?  

 

A globalização da economia faz nascer os problemas globais para os quais será necessário trazer 

soluções que exigem uma partilha das responsabilidades e uma solidariedade entre países avançados e 

países em desenvolvimento.  As Américas precisam de um novo pacto que torne mais eqüitativos os 

fluxos econômicos internacionais, que permitem um controle da especulação financeira e que 

democratiza as comunicações.  Com relação a este assunto, os Parlamentos são convidados a lançar 

todo o peso de sua influência e de sua representatividade paraque tal pacto seja sancionado.  

 

Deveremos assegurar que todos os cidadãos possam participar na administração da Res publica, fazer 

de forma que eles beneficiam de resultados concretos e rápidos em termos de melhoria de sua vida, 

trabalhar para a transformação dos costumes políticos e defender os direitos fundamentais do 

indivíduo (saúde, educação, etc.), e chegar alguns enfim a um diálogo franco e profundo entre os 



 
 3 

Estados, independente de suas diferenças e disparidades, e a uma ordem do dia política comum.  Em 

resumo, os países do continente deveriam dobrar seus esforços para vencer todas as dificuldades que 

se apresentarão no caminho do desenvolvimento, da democratização e dos direitos humanos.  
 
 

O Sr. José Sarney é Senador da República Federativa do Brasil. Inicia sua carreira em 1958, ao ser 

eleito na Câmara dos Deputados Federal.  Em 1966, torna-se Governador do Estado do Maranhão.  

Senador de 1971 a 1985, foi Presidente da República até 1990.  Representou o Brasil em numerosos 

congressos internacionais, entre outros, a Conferência da União Interparlamentar de Tóquio (1973), 

de Madrid (1974) e de Londres (1975).  Além disto, foi Vice-Presidente da União Interparlamentar e 

Presidente do Instituto de Pesquisa e Conselho do Congresso (1971-1983). Eleito no Senado no 

período 1995-1999, o Sr. Sarney presidiu esta instituição em 1995 e em 1996. Advogado formado 

pela Faculdade de Direito do Maranhão, é também formado professor e jornalista.  Membro da 

Academia Brasileira de Letras desde 1981, o Sr. Sarney publicou, como escritor e poeta, e também 

recebeu numerosas condecorações.  

 
 
 

O Sr. José Sarney, Co-Presidente de honra da Conferência, salienta que a integração continental deve 

ser vista como um meio e não como um fim em si.  Ela deve residir em uma motivação mais 

profunda e mais importante que a simples competitividade entre os mercados.  A integração das 

Américas deve incluir uma integração política, cultural, científica, técnica e também a pesquisa de 

uma comunidade das nações como a que parece estar assim em vias de se realizar na Europa.  Este 

processo, que deve ser explicado aos povos pelos Parlamentos, tem conduzir a uma sociedade mais 

justa, a uma sociedade dentro da qual as lacunas serão reduzidas o máximo possível, a uma 

sociedade livre das epidemias, da desnutrição, da pobreza e da miséria.  

 

Sob a pressão do desenvolvimento tecnológico, o mundo se globaliza.  É preciso mencionar alguns 

perigos resultantes disto.  Por exemplo, algumas empresas manufatureiras ou comerciais são mais 

poderosas que o Estado e podem então escapar do seu controle.  Existe também uma tendência a se 

fazer convênios e ao domínio do conhecimento que pode levar ao surgimento de novas 
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desigualdades, o que deve ser evitado. Sendo assim, os países mais avançados tecnologicamente 

deveriam evitar dominar os países mais dependentes destas tecnologias e então mais suscetíveis de 

serem escravizados culturalmente.  
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Neste contexto, os parlamentares e os parlamentos devem acompanhar o processo de integração, a 

fim inserir sua visão dos problemas humanos e dos direitos sociais que eles devem assegurar a defesa 

no exercício de suas funções e nos seus debates.  O importante é que a Área de Livre Comércio das 

Américas seja o instrumento de construção dos ideais das Américas.  O conferencista convida-os, de 

resto, para a auto-supervisão dos representantes dos povos e para uma consciência moral sem igual.  

Referindo-se à divisa de Quebec, “Eu me lembro”, o Sr. Sarney exorta os parlamentares para não se 

esquecerem aquilo que consiste a base do trabalho deles, ou seja trabalhar para a melhoria da 

qualidade de vida das populações.  

 

Enfim, o Senador Sarney expressa seu contentamento com o sucesso da Conferência, pois os 

participantes chegaram à conclusão da necessidade de constituir um Comitê de Acompanhamento 

encarregado de prosseguir o diálogo e assegurar a concretização de tudo o que foi dito durante esta 

reunião.  

 
 
 

O Sr. Jean-Pierre Charbonneau é o Presidente da Assembléia Nacional de Quebec e Presidente da 

Conferência Parlamentar das Américas.  É bacharel em Criminologia pela Universidade de Montreal. 

 De 1968 a 1976, é o jornalista-investigador para a imprensa escrita e eletrônica. Deputado eleito do 

Partido Quebequense em Verchères em 1976, é reeleito em 1981 e em 1985, torna-se então assessor 

parlamentar do Primeiro-Ministro e Presidente da Comissão da Educação e da Mão-de-Obra e 

presidente da Comissão da Economia e do Trabalho.  Solicita sua demissão como deputado em 1989 

para trabalhar na África, no plano da ajuda internacional. De 1992 a 1994, é presidente de Oxfam-

Quebec, organismo de cooperação internacional. Deputado éleito de Borduas em setembro de 1994, 

torna-se em 12 de março de 1996 Presidente da Assembléia Nacional.  É também Vice-Presidente da 

Assembléia Internacional dos Parlamentares de Língua Francesa (AIPLF), e em 1996 foi Presidente 

da Eastern Regional Conference du Council of State Governements (ERC/CSG).  Publicou duas 

obras: La filière canadienne (1975) e L’Option (1978-como co-autor).  
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O Presidente da Assembléia Nacional de Quebec recordou o caráter histórico da Conferência, 

salientando com orgulho os resultados obtidos e principalmente do texto da Declaração final.  Ele 

lembra que são os esforços de aproximação e a seriedade dos intercâmbios que permitiram obter 

resultados desejados, apesar da multiplicidade de pontos de vista ou das diferentes sensibilidades em 

um certo número de questões.  

 

Porque parlamentares da Assembléia Nacional de Quebec acreditam na importância do diálogo que 

eles tomaram a iniciativa de organizar esta Conferência.  Através deste diálogo, não se trata de 

procurar a unanimidade a qualquer preço, mas muito mais nos aproximarmos.  

 

Durante esta reunião, parlamentares conseguiram refletir as preocupações e esperanças das pessoas 

que representam e também conviram a necessidade de prosseguir o diálogo, criando um Comitê de 

Acompanhamento da Conferência.  Além disto, os parlamentares se reunirão novamente por volta de 

1999.  

 

Convém relembrar que a realização desta Conferência impõe deveres para parlamentares, sendo que 

um dos mais importantes consiste em informar os cidadãos e fazê-los participar na evolução em 

andamento.  Além disto, os deputados e senadores presentes na cidade de Quebec transmitirão a 

Declaração final aos seus chefes de Estado e de Governo que tinham expressado seu desejo, no 

momento da Cúpula das Américas, em 1994, de ver intensificar o diálogo interparlamentar.  Agora 

que este diálogo está engajado, eles deverão considerar isto nas suas futuras reuniões e nas suas 

ações.  

 

O Presidente Charbonneau relembra que a Assembléia Nacional de Quebec sustentará o diálogo 

parlamentar interamericano.  Depois de ter calorosamente agradecido a todos os participantes pelo 

entusiasmo com que responderam ao seu convite, expressou o desejo que o trabalho coletivo que 

acaba de ser engajado na cidade de Quebec seja o prelúdio de uma relação frutuosa e duradoura 

entre os parlamentares das Américas.  


