
 
 
 

Uma delegação observará  
o desenvolvimento das eleições presidenciais e legislativas mexicanas 

 
 
Cidade do México, 27 de junho de 2012 − A delegação da Confederação Parlamentar das Américas 
(COPA) chegou hoje no México para observar o desenvolvimento das eleições presidenciais e legislativas 
que se celebrarão no próximo 1 de julho. A deputada da Assembléia legislativa da Costa Rica e vice-
presidente da COPA para América Central, a Senhora Ileana Brenes Jiménez, dirigirá esta missão de 
observação eleitoral que se levará a cabo de 27 de Junho a 1 de Julho.  
 
Vão participar da missão cerca de trinta parlamentares de diferentes congressos da Argentina, da 
Assembleia Nacional de Québec (Canadá), do Parlamento do Uruguai, do Congresso do Estado de 
Anzoátegui (Venezuela), do Congresso Nacional do Chile, da Assembleia Legislativa da Costa Rica, da 
Assembleia Legislativa de El Salvador, da Assembleia Nacional do Equador e do Parlamento Centro-
americano (Parlacen).  
 
Convidada como visitantes estrangeiros pelo Instituto Federal Eleitoral do México, a delegação da COPA 
procederá no dia da votação a uma observação do desenvolvimento das eleições nas juntas receptoras de 
votos da região da Capital Federal, Cidade do México.  
 
Além disso, os membros da delegação têm previsto reunir-se com os principais atores que desempenham 
um papel no processo eleitoral. Entre eles, representantes de partidos políticos, responsáveis de 
organismos públicos e de organizações da sociedade civil serão consultados pela delegação da COPA. 
Depois da missão eleitoral, um informe fazendo luz sobre as observações será apresentado às autoridades 
eleitorais do México, bem como às instâncias da COPA. 
 
A presente missão é a décima terceira missão de observação 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 tem observado, particularmente, as 
eleições legislativas mexicanas de Julho de 2009 e as eleições presidencial e legislativas mexicanas de 
Julho de 2006.. 
 
Fundada no Québec, em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA) é uma organização 
interparlamentar que reúne mais de 300 congressos e assembléias parlamentares dos Estados unitários, 
federais e federados, assim como os parlamentos regionais e as organizações interparlamentares das 
Américas. Para obter informações suplementares relativas às missões anteriores de observação eleitoral 
da COPA, se pode consultar o sítio Internet seguinte: www.copa.qc.ca. 
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Fonte e informação: 
Patrick Giasson 
Assessor da Comissão de Democracia e Paz da COPA  
Secretaria do Québec da COPA 
Tel. : + 1-418-717-2107 
Correio eletrônico : copa@assnat.qc.ca 
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