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É com imenso prazer que desejo-lhes as boas-vindas nesta noite aqui no Château 

Frontenac.  Sobre esse promontório que domina o rio São Lourenço erigiram-se outrora a 

residência do representante do Rei da França e, em seguida, a do representante da Coroa 

Britânica no que os europeus chamavam na época de Novo Mundo.  O Château Frontenac é 

uma das jóias do patrimônio arquitetônico quebequense. O recinto dentro do qual nos 

encontramos foi testemunha de eventos que marcaram a história da nossa comunidade e, e 

em algumas ocasiões, a de toda a humanidade. Aqui se reuniram Franklin D. Roosevelt e 

Winston Churchill e também seus Estados-Maiores em 1943 e novamente em 1944.  Dessas 

conferências de cúpulas surgiram elementos de uma estratégia que levaria mais tarde os 

Aliados à vitória. 

 

Essas paredes também foram o palco de um grande encontro com a História.  Em 16 

de outubro de 1945, representantes de 44 países decidiram criar a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimentação a fim de erradicar a fome no mundo.   Há dois 

anos, os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento dos Estados-Membros da FAO 

reuniram-se aqui mesmo para comemorar o 50o aniversário dessa organização. 

 

Imagino que futuramente lembraremos que estas mesmas paredes receberam os 

parlamentares das Américas reunidos pela primeira vez para discutir sobre uma problemática 

fundamental: o futuro previsível dos 775 milhões de pessoas que eles representam. 
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Antes de prosseguir, aproveito a presença de vocês todos aqui nesta noite para 

expressar minha gratidão e meu reconhecimento a todos os parceiros financeiros da 

Conferência pela admirável confiança manifestada para com a Assembléia Nacional de 

Quebec apoiando generosamente a realização dessas reuniões. 

 

Meus agradecimentos aos Governos de Quebec e do Canadá, aos dirigentes das 

empresas privadas e públicas pela sua estreita e valiosa colaboração que para nós trata-se de 

um gesto significativo. 

 

 

 

 

Gostaria de agradecer também a todos os funcionários da Assembléia Nacional, 

implicados direta ou indiretamente na realização da nossa Conferência, cuja veemente 

dedicação e profissionalismo extraordinários merecem aqui ser mencionados. 

 

Enfim, gostaria de felicitar meu predecessor, o Presidente Roger Bertrand, atualmente 

Ministro da Indústria e do Comércio do Governo de Quebec, por ter sido o primeiro a 

acreditar no valor desse projeto proposto pelo Serviço de Relações Interparlamentares da 

Assembléia Nacional.  Quanto a mim, tive o prazer e a honra de coordenar esta realização. 

 

A Conferência Parlamentar das Américas já está chegando ao seu final.  Amanhã, será 

apresentada uma síntese das discussões, e nós prepararemos juntos a Declaração final.   

Apesar de não ter chegado ainda o momento de fazer um balanço geral, gostaria de partilhar 

com vocês algumas impressões sobre a experiência que acabamos de viver juntos.  Estas 

impressões foram colhidas durante minhas conversas e meus encontros.  Em primeiro lugar, 

pude perceber bem rapidamente o esboço de convergências de pontos de vista e o despontar 

de consensos.  O meio no qual cada um de nós vive é evidentemente único, mas me parece 
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que muitos dos passos que podemos dar para que nossas sociedades avancem são comuns.  

Sendo assim, é possível explorar conjuntamente vias de soluções, o que já começamos a fazer.

  

 

No término destes dois dias, sinto também que cada um de nós sairá daqui mais 

enriquecido.  Trata-se de uma riqueza adquirida no decorrer dos nossos debates e das 

experiências partilhadas, uma riqueza de conhecimentos e novas idéias.   Conhecimentos e 

novas idéias que nos fazem evoluir como indivíduos e dos quais podemos nos alimentar para 

assumir melhor nosso papel de candidatos eleitos e representantes do povo, como servidores 

do Estado, pesquisadores ou dirigentes sócio-econômicos.    
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Caros amigos, na véspera do desfecho da Conferência, me parece cada vez mais claro 

que essa primeira reunião dos Parlamentares das Américas terá um futuro.  Parece-me 

também cada vez mais claro que será acompanhada de gestos, pequenos e grandes, gestos 

que realizaremos inspirados em uma sólida vontade de agir.  Enfim, me parece mais claro 

que a Conferência e suas repercussões abrem portas para ações concretas e de grande 

envergadura, não apenas em relação à criação de uma zona de livre comércio das Américas e 

da delicada gestão dos impactos deste processo, mas também referente a outras implicações 

decisivas para a evolução do nosso continente e dos nossos povos. 

 

Dentre essas implicações há uma fundamental sobre a qual, aliás, já havíamos 

amplamente discutido:  a democracia, ou seja, tanto aquela que já existe como aquela que 

desejamos ver surgir, consolidar-se e desenvolver-se plenamente em todas as nossas regiões. 

 

E quem fala de democracia, fala necessariamente de parlamentarismo, a não ser que 

pensemos que a organização, o funcionamento e a direção das nossas sociedades possam e 

devam ser feitas, hoje e futuramente, apenas através de monarcas eleitos.  Estou convencido 

de que todos nós aqui presentes nesta noite partilhamos a profunda convicção de que a 

democracia parlamentar é e continua sendo, apesar das suas imperfeições e dos seus deslizes 

esporádicos, o melhor sistema de governo dos povos. 

 

Será que isso significa que, devido ao fato que a democracia parlamentar encontra-se 

hoje presente praticamente em todas as partes das Américas, nossas sociedades estão bem 

governadas e que nossos concidadãos estão plenamente satisfeitos? 

 

Será que podemos dizer que o estado de saúde da democracia dos nossos países é 

bom ou pelo menos aceitável? 

 



 Alocução do Sr. Jean-Pierre Charbonneau  
 

 
 5 

Será que nosso Continente tem os melhores padrões democráticos existentes? 

 

Caso a resposta seja afirmativa, será que esses altos padrões estão generalizados? 

 

 Será que a violência e a intimidação desapareceram de todos os lugares para ceder 

lugar à tolerância e à paz? 

 

Será que os abusos de poder dos políticos, de qualquer setor e tendência, dos homens 

de negócios, dos líderes sindicais, dos meios de comunicação e dos grupos de interesses 

desapareceram nas nossas sociedades, inclusive nas mais ricas e mais desenvolvidas 

materialmente? 

 

Será que a corrupção e o favoritismo foram erradicados de todos os cantos do nosso 

hemisfério?  Será que nossos comportamentos de candidatos eleitos e líderes estão 

completamente impregnados das exigências éticas indissociáveis às nossas funções e 

responsabilidades? 

 

Será que os níveis de informação, conscientização, responsabilização cívica, 

engajamento político e participação popular, principalmente nos processos de escolhas 

eleitorais e de referendum, estão à altura das necessidades e exigências de democracias 

saudáveis? 

 

Ao formular essas perguntas embaraçosas, conheço o essencial de suas respostas, aliás 

como todos vocês.  Sei, o tanto quanto vocês, o imenso trabalho que ainda resta a ser feito 

para que a democracia, a justiça, a prosperidade e a paz desenvolvam-se plenamente em todos 

os lugares. 
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Mas por outro lado, como vocês também, reconheço os imensos progressos que 

temos feito na rota da democratização de nosso continente.  Nossa presença na cidade de 

Quebec há três dias representa um momento importantíssimo e uma etapa significativa deste 

processo. 

 

A História relembrará, assim espero, que legítimos representantes da quase totalidade 

da população das Américas e de suas instituições parlamentares escolheram ser os 

protagonistas em vez de passivos espectadores da construção do Futuro.  

 

 

Todos nós, parlamentares, consideramos que nosso silêncio levaria a uma inevitável 

erosão de nossa influência e nossa legitimidade como representantes da população. 

Numerosos grupos sociais já participam ativamente das conversações sobre a integração 

econômica e a renovação da cooperação interamericana. Acredito sinceramente que devemos 

nos alegrar com essa abertura, mas também estou convencido, como vocês,  de que os 

parlamentares devem ocupar o lugar que natural e legitimamente lhes cabe. 

 

Assim, os homens de negócios encontram-se paralelamente nas reuniões de Ministros 

do Comércio Exterior das Américas realizadas anualmente desde 1995.  Eles expõem aos 

ministros seus pontos de vistas e suas posições sobre os debates que devem levar à criação de 

uma zona de livre comércio que vai do Alasca até a Terra do Fogo.  Organizados em redes e 

utilizando novas tecnologias da informação, eles mantêm um permanente diálogo e trocam 

informações  e dados estratégicos.  A presença deles aqui conosco e o apoio ativo de vários 

dentre eles nessa nossa iniciativa revelam esse importante engajamento. 

 

As centrais sindicais também têm seguido o caminho dos homens de negócios 

participando na última reunião de Ministros do Comércio Exterior, em maio passado em 

Belo Horizonte, Brasil.  Organizações não-governamentais dedicadas à proteção do meio 

ambiente reuniram-se também paralelamente à Cúpula das Américas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, na Bolívia, em dezembro de 1996.  Eles pleitearam diante das instâncias 
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governamentais das Américas a integração econômica e a liberalização dos intercâmbios 

comerciais que respeitaram a biodiversidade e as exigências a longo prazo do 

desenvolvimento do continente.  No início da semana, foi a vez dos representantes 

quebequenses de organismos populares de se reunir e, ontem, nos enviaram formalmente suas 

reclamações.  

 

Prezados amigos, essas redes que se criam e esses encontros que se realizam revelam a 

vontade de não deixar que os especialistas e nossos colegas ministros decidam sozinhos e às 

portas fechadas o futuro econômico, social e cultural dos 775 milhões de indivíduos que 

representamos.  
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 Como candidatos eleitos, nossa leitura da realidade não é necessariamente a dos tecnocratas, 

por mais competentes e indispensáveis que eles sejam. 

 

Temos a responsabilidade de assegurar uma vigilância cuidadosa.  Podemos, por 

exemplo, incitar os negociadores a considerar certas questões decisivas para o futuro das 

populações que, caso contrário, seriam deixadas de lado. 

 

Cabe a nós indagar os pormenores e as modalidades da implementação de uma 

eventual zona de livre comércio das Américas.  É da nossa competência  também explicar aos 

nossos eleitores as razões que podem justificar um projeto desse tipo e suas prováveis 

vantagens.  Temos a responsabilidade de participar com espírito aberto, mas de maneira 

vigilante, ativa e influente.   

 

Essa primeira reunião e suas repercussões nos oferecem a possibilidade de assim agir. 

 

Ela nos oferece também uma excelente oportunidade de provar para nossos 

compatriotas, que têm se revelado tão céticos e cínicos frente à classe política, que o 

parlamentarismo tem mais do que nunca uma razão de ser e que deve estar em todas as 

partes e deve ser sempre o centro dos debates fundamentais e das escolhas da sociedade. 

 

Convido-lhes, agora, caros amigos, a fazer um brinde à fraternidade entre os povos 

das Américas e entre os parlamentares de nosso continente. 

 

Muito obrigado e espero que desfrutem dessa noite! 

 


