
 
 

 

Uma delegação da COPA observará 

o desenvolvimento das eleições gerais mexicanas de 7 de junho 

 

 

México, 3 de junho de 2015  Uma delegação da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) 

chegou hoje no México para observar o desenvolvimento das eleições gerais a celebrar-se o próximo 7 de 

junho. O deputado Richard Merlini, da Assembleia Nacional de Québec, dirigirá esta missão de 

observação eleitoral que se levará a cabo de 3 a 8 junho.  

 

Farão parte da missão, três parlamentares provenientes da Assembleia Nacional de Québec (Canadá), do 

Parlamento Centro-americano e da Assembleia Nacional de Haiti,  uma experta eleitoral do Direitor Geral 

das Eleições do Quebec e seis assessores.  

 

Convidada pelo Instituto Eleitoral Nacional do México como observadores internacionais, a delegação da 

COPA procederá no dia das eleições a uma observação do desenvolvimento das eleições nas locais de 

votação da região da capital México. 

 

Ademais, os membros da delegação têm previsto reunir-se com os principais atores que desempenham um 

papel no processo eleitoral. Para isso, os diferentes chefes de partidos políticos, os chefes de organismos 

públicos, as organizações da sociedade civil e as organizações internacionais serão consultados pela 

delegação da COPA. Após a missão eleitoral, um relatório com a avaliação das observações será 

apresentado às autoridades eleitorais do México bem como às instâncias da COPA. 

 

A presente missão é a décima quinta missão de observação eleitoral da COPA. Ao ter uma participação 

cada vez mais ativa em matéria de observação eleitoral no continente americano, a COPA confirma seu 

papel estratégico no campo da consolidação da democracia. A COPA observou as eleições presidenciais e 

legislativas de 1º de julio de 2012, as eleições legislativas de 5 de julio de 2009 e as eleições presidenciais 

e legislativas de 2 de julio de 2006, no México.  

 

Fundada em Quebec em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA) é uma organização 

interparlamentar que reúne a mais de 300 congressos e assembleias parlamentares dos Estados unitários, 

federais e federados, bem como aos parlamentos regionais e às organizações interparlamentares das 

Américas. Para obter informação suplementar relativa às anteriores missões de observação eleitoral da 

COPA, pode-se consultar o sítio Internet seguinte: www.copa.qc.ca.  
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Fonte e informação: 
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Assessor da Comissão de Democracia e Paz da COPA  

Secretaria do Québec da COPA 

Tel. : + 1-418-571-9784 

Correio eletrônico: copa@assnat.qc.ca 

 

 

 


