
 
 

Missões de observação eleitoral da COPA 

 

OS PARLAMENTARES SAUDAM O POVO MEXICANO PELO BOM DESENVOLVIMENTO 

DAS ELEIÇÕES DURANTE O DIA DE VOTAÇÃO 

 

México, 8 de junho de 2015 – Uma delegação da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), 

encabeçada pelo senhor Richard Merlini, Deputado da Assembleia Nacional de Quebec (Canadá), 

observou as eleições gerais de 7 de junho de 2015.  

Em decorrência do dia da votação, os delegados deslocaram-se na capital, México, bem como no Estado 

de México, especialmente na cidade de Tlanepantla, a fim de observar o desenvolvimento das eleições em 

cerca de oitenta centros de votação. Apesar de algumas notificações, os membros da delegação 

constataram, em geral, que fora tinha respeitado o procedimento eleitoral e que o escrutínio se 

desenvolveu em ordem. Ademais, os membros da delegação anotaram o civismo dos cidadãos durante as 

eleições. Finalmente, os parlamentares puderam também constatar a transparência, a disponibilidade e o 

esforçado trabalho do Instituto Nacional Eleitoral do México, particularmente em respeito à 

implementação dos elementos da reforma eleitoral de 2014.  

Desde sua chegada em 3 de junho, além da observação realizada nos locais eleitorais, a delegação da 

COPA manteve importantes encontros com as autoridades dos partidos politicos, com as autoridades do 

Instituto Nacional Eleitoral, bem como organismos da sociedade civil a fim de se informar sobre a 

situação político-eleitoral reinante no país. Um relatório completo será redigido da missão, com 

recomendações e análises, que será enviado às autoridades eleitorais do México. 

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

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

papel estratégico no campo da consolidação da democracia. Fundada na Cidade de Québec em 1997, esta 

organização reúne a mais de 300 assembleias parlamentares de Estados unitários, federais e federados, 

bem como aos parlamentos regionais e às organizações interparlamentares das Américas. 
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Fonte e informação: 

Patrick Giasson 

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  
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