
 
 

Missões de observação eleitoral da COPA 
 

OS PARLAMENTARES SAUDAM O POVO PARAGUAIO PELO BOM DESENVOLVIMENTO 
DAS ELEIÇÕES DURANTE O DIA DE VOTAÇÃO 

 
Assunção, 22 de abril de 2013 – Uma delegação de 17 parlamentares da Confederação Parlamentar 
das Américas (COPA), encabeçada pelo senhor Gilles Chapadeau, Presidente da Comissão de 
Democracia e Paz da COPA e Deputado da Assembleia Nacional de Quebec (Canadá), observou as 
eleições gerais de 21 de abril de 2013. A delegação da COPA, integrada por parlamentares do Congresso 
da Nação Argentina, do Congresso Nacional do Brasil, da Assembleia Legislativa de Costa Rica, da 
Assembleia Nacional do Equador, do Parlamento Centroamericano e das assembleias parlamentares da 
província de Salta (Argentina) e do Estado de Santa Catarina (Brasil). Cabe destacar a presença de uma 
especialista da Diretoria Geral de Eleições do Québec e de três assessores, que respaldaram o trabalho da 
delegação. 

Em decorrência do dia da votação, os delegados deslocaram-se na capital, Assunção, nos departamentos 
Central, de Cordillera, de Paraguarí e de Presidente Hayes, a fim de observar o desenvolvimento das 
eleições em cerca de cinquenta 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 e sua 
participação ativa durante as eleições. Finalmente, os parlamentares puderam também constatar a 
transparência, a disponibilidade e o esforçado trabalho do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral da 
República de Paraguai. 

Desde sua chegada em 17 de abril, além da observação realizada nos locais eleitorais, a delegação da 
COPA manteve importantes encontros com os candidatos à Presidência do país, com as autoridades da 
Justiça 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 Paraguai. 

A presente missão é a decima quarta 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. : + 1-418-644-2888 
Correio eletrônico: copa@assnat.qc.ca  
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