
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE TRABALHO DE DEMOCRACIA E PAZ DA 
CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS (COPA) 

 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

 
Quito, Equador 
Junho 1, 2006 

 
 
Na quarta sessão de trabalho da Comissão de Democracia e Paz da COPA, que reuniu vinte 
parlamentares das Américas, o  presidente da Comissão, Senhor Éric R. Mercier, Membro da 
Assembléia Nacional do Québec, iniciou o procedimento convidando os participantes para  
entrarem e subseqüentemente procedeu com a adoção da agenda da reunião. 
 
Em conformidade com o plano estratégico de 2005-2006 que foi adotado no Comitê Executivo 
da COPA em agosto de 2005, a Comissão de Democracia e Paz tomou iniciativa das condutas 
de monitoramento da situação da crise política das Américas. A Vice-Presidente da Comissão, 
Senhora Maria Elena D’Andrea, Membro da Câmara de Deputados da província de San Luis, 
foi convidada para apresentar o relatório da situação política predominante na Bolívia, Equador 
e Haiti.  
 
A apresentação do relatório apontou e contribuiu para as discussões da comissão e para ajudar 
os parlamentares na determinação de sua posição considerando as questões relacionadas ao 
fortalecimento e promoção da democracia e do Estado de Direito. 
 
Pelo discurso apresentado pela Senhora D’Andrea, a sugestão é seguir com a discussão por 
um tempo e pela apresentação e adoção de uma proposta de recomendação ao Haiti pelos 
parlamentares de COPA, cumprimentando o povo Haitiano pela seriedade e sentimento cívico 
de responsabilidade que mostraram no curso da eleição de 2006 e motivando a comunidade 
internacional, com o novo governo, no trabalho de desenvolvimento de um plano de longo 
prazo para o crescimento econômico, social e político do país, bem como ao fortalecimento da 
instituição governamental. 
 
Subseqüentemente, o presidente da Comissão convidou o Senhor Simon Pachano, professor 
da Faculdade de Ciências Sociais da América Latina (FLACSO), para falar sobre os atuais 
processos eleitorais das Américas, e mais especificamente da região dos Andes. Senhor 
Pachano identificou seis problemas que podem interferir na consolidação da democracia na 
região: 1) o crescente aumento do populismo com tendência autoritária; 2) o crescimento da 
insegurança cidadã; 3) a corrupção; 4) o tráfico de drogas; 5) o crescimento da insegurança 
legal e 6) a emergência de novas demandas cidadãs.  
 



Por solicitação do Comitê Executivo da COPA, os participantes foram convidados a discutir a 
decisão sobre a proposta apresentada pela delegação da Venezuela, concernente “a 
necessidade de consolidar os regulamentos que asseguram a coexistência dos Estados das 
Américas na base de princípios fora dos estatutos da COPA”. Como a hora destinada a este 
debate decorreu sem que os participantes alcancem o consenso na decisão da proposta, o 
presidente da comissão remeteu o documento a uma comissão competente a apresentar uma 
análise que do seja aceitável para todos.  
 
O presidente da Comissão apresentou as principais conclusões e propostas da COPA na 
missão de observação eleitoral que tomou lugar durante as eleições gerais na Bolívia em 
Dezembro de 2005. Na mesma ocasião, o Senhor Mercier apresentou o “Guia de Observação 
Eleitoral da COPA” preparado pela Secretaria da Comissão com colaboração do Oficial Chefe 
das Eleições de Québec. O guia, o qual obedece ao “Regulamento da COPA de Missão de 
Observação Eleitoral”, de agora em diante nas missões da COPA concede-se aos seus 
membros  o fornecimento dos recursos adequados e do preparo adequado o quanto possível 
para a função de observador eleitoral. O presidente da Comissão também convidou os 
parlamentares para fazerem parte em grande número das duas missões de observação 
eleitoral subseqüentes que serão organizadas em 2006, a saber, no México (2 de julho de 
2006), e na Nicarágua (5 de novembro de 2006).  
 
Finalmente, a Senhora Francine Barry, assistente do Oficial Chefe das Eleições de Québec e 
experta em matéria eleitoral, foi convidada para presidir um seminário para preparação e 
condução da missão de observação eleitoral. A Senhora Barry forneceu com pertinência aos 
parlamentares presentes proveitosos instrumentos em antecipação as futuras missões de 
observação eleitoral da COPA. 
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