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

Conferência Parlamentar das Américas.  Fez seu bacharelado em Criminologia na Universidade de 

Montreal e foi jornalista de inquérito para a imprensa escrita e eletrônica de 1968 a 1976.  Deputado 

eleito do Partido Quebequense em Verchères em 1976, foi reeleito em 1981 e em 1985, tornando-se 

então assessor parlamentar do Primeiro-Ministro e depois presidente da Comissão de Educação e 

Mão-de-Obra e presidente da Comissão da Economia e do Trabalho.  Pediu sua demissão como 

deputado em 1989 para trabalhar na África, no setor da ajuda internacional.  De 1992 a 1994, foi 

presidente de Oxfam-Québec, organismo de cooperação internacional.  Em setembro de 1994, foi 

eleito deputado de Borduas, e em 12 de março de 1996, torna-se presidente da Assembléia Nacional. 

 Também é vice-presidente da Assembléia Internacional dos Parlamentares de Língua Francesa 

(AIPLF). Em 1996, foi presidente da Eastern Regional Conference do Council of State Governments 

(ERC/CSG).   Publicou duas obras:  La filière canadienne (1975) e L’Option (1978, como co-autor).  
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Logo de início, o Presidente Charbonneau salienta o caráter histórico do encontro.  Os parlamentares 

da América Central, da América do Sul, da América do Norte e das Antilhas reuniram-se pela 

primeira vez: mais de 400 deputados e senadores oriundos de cerca de cem Estados unitários, 

federais e federados aceitaram o convite da Assembléia Nacional de Quebec.  

 

O Presidente explica que esta Conferência adquiriu forma com a implantação de uma nova dinâmica 

político-econômica neste continente.  As reformas baseadas na abertura dos mercados deram um 

segundo impulso e um vigor renovado aos processos de integração econômica, servindo de 

trampolim para ter acesso aos mercados internacionais e acupar assim um lugar mais importante na 

economia mundial.  Paralelamente a isto, a democracia parlamentar e o Estado de direito também 

ganharam terreno.  A convergência de idéias sobre o desenvolvimento econômico e o governo 

político cria as condições propícias para a intensificação do diálogo interamericano.  

 

Os Chefes de Estado e Governo das Américas, quando da Cúpula de Miami em 1994, lançaram um 

ambicioso projeto interamericano do qual o Presidente Charbonneau retém dois elementos: a 

negociação, daqui até 2005, de uma área de livre comércio que iria do Alasca até a Terra do Fogo e 

o desejo de ver a cooperação entre os corpos legislativos do hemisfério ser intensificada 

 

Ao considerar esta intenção de integrar as economias do hemisfério e ao constatar que, até então, 

nenhum fórum nem tribuna reúne os parlamentares do conjunto das Américas, a Assembléia 

Nacional de Quebec tomou a iniciativa de reuni-los para debater as implicações do projeto de 

integração econômica das Américas.  Para o Presidente Charbonneau, a Conferência deve ser a 

oportunidade de captar a questão e examinar suas potenciais consequências, de maneira que 

posicione estrategicamente o papel dos eleitos no processo de integração em andamento. 

 

Os parlamentares devem também entrarem num acordo sobre a continuidade a ser dada a esse 

processo.  Deste modo, o Sr. Charbonneau pleiteia para que esta primeira Conferência tenha uma 

continuidade, que o diálogo entre os corpos legislativos seja prosseguido de maneira digna de 
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credibilidade e eficiente, e que ele seja enquadrado e mantido por estruturas e mecanismos 

solidamente estabelecidos.  

Durante os trabalhos desta Conferência, os parlamentares serão incitados a uma reflexão e a debates 

sobre as questões de maior importância para o futuro de nossas democracias, do emprego e de 

nossas culturas, citando aqui apenas alguns exemplos.  Sendo assim, até que ponto o estreitamento 

dos vínculos entre nossos países, no quadro da integração das Américas, pode contribuir para a 

consolidação da democracia e para a solidificação do Estado de direito?  Já que um projeto de 

integração econômica deve favorecer uma maior prosperidade para todos e uma diminuição das 

disparidades econômicas, como nos assegurarmos que uma redução das barreiras tarifárias 

conduzirão a uma melhoria das condições de trabalho?  Considerando que a pluralidade cultural e 

linguística de nosso continente constitui a riqueza do patrimônio cultural das Américas, como fazer 

para que o processo de integração contribua para a preservação da diversidade cultural em vez de sua 

uniformização? 

 

O Presidente anuncia enfim que o site Internet da Conferência Parlamentar das Américas está à 

disposição de todas as assembléias participantes.  No decorrer dos próximos meses, este site será 

transformado em Fórum Virtual Parlamentar das Américas, a fim de estabelecer uma rede das 

assembléias parlamentares do continente através da utilização das novas tecnologias da informação.  

Esta rede também fornecerá aos eleitos um instrumento de comunicação e de informação eficiente 

que se tornará um fórum de diálogo útil, dinâmico e interativo.  

 
 
 

O Sr. Gildas Molgat é o Presidente do Senado do Canadá desde novembro de 1994.  É formado em 

Comércio pela Universidade do Manitoba.  Foi eleito pela primeira vez na Assembléia Legislativa do 

Manitoba, em 1953, e reeleito em 1958, 1959, 1962, 1966 e 1969.  Foi chefe do Partido Liberal do 

Manitoba e Líder da Oposição de 1961 a 1968, foi nomeado no Senado pela Vossa Excelência P.-E. 

Trudeau em 1970.  Foi primeiro vice-presidente eleito do Senado em 1983 e reeleito em 1988.  
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Durante este período foi co-presidente, entre outros, do Comitê Misto Especial sobre a Reforma do 

Senado (Relatório Molgat-Cosgrove).  É membro de várias associações Parlamentares.  

 
 
 



 
 5 

O Presidente Molgat salienta que imensos progressos relacionados à liberalização dos intercâmbios e 

da integração dos mercados no hemisfério têm sido realizados nos últimos dez anos.  O Canadá, por 

sua vez, apostou no livre comércio ao apoiar os acordos com os Estados Unidos, o México e, mais 

recentemente com o Chile.  Além do mais, o Sr. Molgat especifica que, cada vez que a assinatura de 

um acordo de comércio livre foi considerada, o Parlamento Canadense foi palco de vigorosos e 

interessantíssimos debates sobre as conseqüências antecipadas destas importantes escolhas políticas.  

 

Segundo o Sr. Molgat,  o Governo do Canadá está convicto de que o estabelecimento de parcerias 

econômicas sólidas em nível continental é algo que interessa a todos.  Além disto, existiria atualmente 

um grande consenso no país relacionado às vantagens econômicas decorrentes da integração 

hemisférica.  Os parlamentares como representantes do povo devem, entretanto, permanecer atentos, 

pois o livre comércio hemisférico não será nem o Eldorado nem a panacéia dos problemas das 

sociedades das Américas.  

 

Será que uma integração econômica que não considera as características políticas, sociais e culturais 

de cada um dos países concernidos seria viável?  Eis a grande questão à qual, segundo o Sr. Molgat, 

os parlamentares devem tentar responder nos próximos dias.  O objetivo da Conferência consiste em 

fazem com que os parlamentares colaborem, apesar das suas diferenças, e isto para que os processos 

de integração dêem resultados vantajosos para todas as populações.   

 

Como conclusão, o Sr. Molgat relembra aos Parlamentares que eles não devem se esquecer de que 

as políticas públicas e os acordos internacionais, independente de quais sejam eles e principalmente os 

acordos comerciais, visam essencialmente assegurar o progresso social, a segurança e a melhoria da 

qualidade de vida das populações e que devem fazer com que os mais necessitados se beneficiem 

disto.  
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O Sr. Jean-Paul L'Allier cumpre seu terceiro mandato como prefeito da cidade de Quebec.  Bacharel 

em Direito e em Ciência Política, foi deputado na Assembléia Nacional de Quebec e ocupou várias 

funções ministeriais de 1970 a 1976.  Foi Delegado-Geral de Quebec na Bélgica, de 1981 a 1984, e 

Cônsul Honorário da Bélgica em Quebec, de 1985 a 1988.  É, entre outros, presidente da 

Comunidade Urbana de Quebec, membro do conselho de administração da União das 

Municipalidades de Quebec, vice-presidente da Associação Internacional de Prefeitos e, desde 1991, é 

presidente da Organização das Cidades do Patrimônio Mundial. Em maio de 1992, o Sr. L'Allier foi 

honrado com o título de Oficial da Legião de Honra, pelo Presidente da República Francesa.  

 
 
 

O prefeito L’Allier deseja as boas-vindas aos participantes na cidade de Quebec, a mais antiga 

localizada ao norte do Rio Grande, que comemorará seus 400 anos no ano 2008.  Ele salienta que 

Quebec é uma cidade de intercâmbios, encontros, tolerância, abertura e partilha.  Ele relembra que 

foi aqui que, nas últimas semanas da Segunda Guerra Mundial, Churchill e Roosevelt se encontraram 

para planejar as estratégias de pós-guerra e que também foi nesta cidade que foi criada, há uns 

cinquenta anos, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).  Deste 

modo, o Sr. L’Allier acredita que os parlamentares estão reunidos em uma cidade aconchegante para 

aqueles que querem imaginar o futuro, defini-lo e construi-lo.  

 

Ele faz a observação de que Quebec é uma cidade de convergência, uma convergência que será 

buscada pelos parlamentares durante a Conferência Parlamentar das Américas, do mesmo modo que 

buscarão complementaridade e solidariedade.  Segundo o Sr. L’Allier, esta convergência, esta 

solidariedade e esta complementaridade serão sempre baseadas, em todos lugares, através do mundo 

todo, em um melhor conhecimento dos demais, no respeito dos povos, das sociedades e das pessoas.  

 
 
 

O Sr. César Gaviria é Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA).  Inicialmente 
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foi eleito na Câmara dos Representantes da República da Colômbia em 1974 e tornou-se seu o 

Presidente em 1983.  Foi ministro das finanças e depois secretário do interior sob a administração de 

Virgilio Barco.  Foi escolhido para ser candidato presidencial pelo Partido Liberal e eleito Presidente 

da Colômbia em 1990.  Exerceu um importante papel na promoção de uma política de abertura à 

democracia, ao desenvolvimento do comércio regional e ao mercado rumo à integração econômica.  

Reconhecido como mediador, ardente democrata, partidário da integração regional e defensor dos 

direitos humanos, foi nomeado Secretário-Geral da OEA em 1994.  Desde que entrou em função, o 

Sr. Gaviria instaurou reformas que visam a modernização da organização, permitindo-lhe assim 

beneficiar de uma nova capacidade de adaptação aos desafios e às necessidades do continente.  

 
 
 

O Sr. Gaviria salienta que neste fim de milenário, as Américas se engajaram em uma nova era, rica 

de possibilidades cuja a mais importante é a integração, mas também de desafios e grandes 

implicações cujas mais preocupantes são aquelas que ameaçam nossas democracias. 

 

Ele afirma que estes dois grandes objetivos, a integração e a democracia, devem inspirar nossos 

trabalhos em um contexto em que a marginalidade, a pobreza, o tráfico de estupefiantes, o 

terrorismo e a falta de segurança constituem os principais males das nossas sociedades. 

 

O Sr. Gaviria menciona que a razão de existir e a principal missão da Organização dos Estados 

Americanos é trabalhar para a promoção e para a consolidação das instituições democráticas, 

salientando que os males que afetam a democracia prejudicam tanto a qualidade de vida dos cidadãos 

como o desenvolvimento econômico.  Ele relembra que, ainda hoje, numerosos problemas minam a 

legitimidade e a credibilidade da democracia, reduzindo na mesma proporção sua eficiência.  Ele diz 

que, referente a este assunto, a defesa das instituições democráticas exige a participação ativa do 

conjunto dos governos, dos parlamentos e das instituições interamericanas, citando a título de 

exemplo a colaboração obtida no quadro da Comissão Interamericana de Combate ao Abuso das 

Drogas, da Convenção contra a Corrupção, do Plano de Ação de Combate ao Terrorismo, dos 
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processos que visam a eliminação das minas anti-pessoais e da Cúpula das Américas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Para o Sr. Gaviria, trabalhar em favor da democracia é trabalhar em prol da integração, pois quanto 

mais uma democracia revela-se participativa, mais ela favorece a criação de um espaço de integração. 

 É por isso que a consolidação da função legislativa e dos parlamentos é crucial.  Ele afirma que para 

poder manter o atual ritmo acelerado da integração interamericana, é imperativo dispor, em todas as 

nações do continente, de parlamentos que deliberam.  Assim, os parlamentares, graça à sua iniciativa 

no setor legislativo, possuem uma das chaves mais importantes para favorecer a integração e 

consolidar as democracias. 

 

Como conclusão, o Sr. Gaviria relembra que a OEA continuará contribuindo para o processo de 

integração e engajou-se em empregar um vasto programa de reformas e de cooperação 

interamericana, salientando para isto que a colaboração dos parlamentares e das instituições 

legislativas são fundamentais para atingir este objetivo. 


