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OBJETIVO 
 
Artigo 1.*  
O objetivo do presente documento é dar aos membros da COPA, regras de procedimento 
quanto à formação e a composição de seu Comitê Executivo. 
 
Os seguintes artigos devem ser lidos junto com os estatutos da COPA. No caso de conflito 
entre as presentes regras de procedimento e os estatutos, estes últimos prevalecerão. 
 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Artigo 2.  
As regras estabelecidas no presente documento se aplicam unicamente à estrutura 
organizacional da Confederação Parlamentar das Américas. 
 
 

DEFINIÇÕES 
 
Artigo 3.  
Para efeitos de garantir que as regras estabelecidas no presente documento e aprovado pelas 
autoridades competentes sejam respeitados, entende-se por: 
 
a) Assembleia Geral: Assembleia Geral anual da COPA. 
 
b) COPA: Confederação Parlamentar das Américas. 
 
c) Presidência: O Presidente da COPA. 
 
d) Secretarias: As secretarias do México, Brasil e Quebec. 
 
e) Rede: A Rede de Mulheres Parlamentar das Américas. 
 
f) Comissões: As comissões temáticas permanentes de trabalho. 
 
g) Organizações parlamentares: As assembleias parlamentares dos Estados unitários, 

federais e estaduais/provinciais, os parlamentos regionais e as organizações 
interparlamentares das Américas membros da COPA. 

 
h) Parlamentar: Todo membro em exercício que forma parte de uma organização parlamentar 

afiliada à COPA e que participa, a título de membro devidamente credenciado, de maneira 
permanente ou temporária nas atividades da Confederação. 

 
i) Estatutos: Os estatutos da COPA. 
 
j) Tesouraria: A Tesouraria Geral da COPA. 
 

                                                 
*
 Neste documento, o emprego do masculino para designar às pessoas tem como único objetivo agilizar o texto. 
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COMPOSIÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 
 
Artigo 4. 
Segundo o artigo 22 dos estatutos da COPA, o Comitê Executivo estará formado pelos 
seguintes membros: 

Membros do Comitê Executivo da COPA 

Presidente 

Primeiro Vice presidente 

Secretário Executivo 
Representante de cada secretaria regional da COPA* 

Vice presidentes* 

Tesoureiro 

Presidente da Rede e outra parlamentar integrante da Rede 

Ex-presidentes 

Presidentes das Comissões 

Um parlamentar por parlamento dos Estados unitários e federais 

Um parlamentar procedente de um dos congressos e das assembleias parlamentares dos 
Estados federados e associados por federação que não estejam representados por uma 
organização interparlamentar no Comitê Executivo. 

Um parlamentar por parlamento regional e por organização interparlamentar 
Um parlamentar do congresso ou da assembleia anfitriã da próxima Assembleia Geral, se 
esse congresso ou essa assembleia parlamentar não esteja representado(a) de outro modo no 
Comitê Executivo 

Um parlamentar da primeira organização interparlamentar provincial associada à COPA 

Um parlamentar da primeira assembleia parlamentar anfitriã 

 
Artigo 5. 
Somente os parlamentares representantes de uma assembleia parlamentar, um congresso, um 
parlamento regional ou uma organização interparlamentar que tenha pago sua contribuição 
anual para as despesas da COPA poderão participar das reuniões do Comité Executivo e 
apresentar suas candidaturas aos cargos de presidente, primeiro vice presidente ou vice 
presidente regional da COPA. 
 
Artículo 6. 
Os seguintes membros do Comitê Executivo não podem exercer concomitantemente cargos no 
Comitê: 
 

Membros do Comitê Executivo da COPA que não podem acumular cargo 

Presidente 

Primeiro Vicepresidente 

Vicepresidentes regionais 

Tesoureiro 

Presidente da Rede  

Secretário Executivo 

                                                 
*
 Há três representantes de secretaria: um pela secretaria do México, um pela secretaria do Quebec e um pela 

secretaria do Brasil. O secretário executivo é também o representante da secretaria do México. 
*
  Há11 vicepresidentes: 10 vicepresidentes regionais (2 por cada uma das cinco regiões que compõem as 

Américas) e a presidenta da Rede que atua também a título de vice presidente da COPA. 
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ELEIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS 
 
Artigo 7. 
As autoridades competentes das organizações parlamentares que têm um assento no Comitê 
Executivo nomeiam a ou aos parlamentares que os representam.  
 
No obstante, alguns postos no Comitê Executivo se submetem a uma eleição durante a 
Assembleia Geral, ou são concedidos conforme procedimento diferente. 
 

A - Membros elegidos pela Assembleia Geral  

Presidente A presidência será assumida pelo vicepresidente do 
mandato anterior. 

Primeiro Vicepresidente O primeiro vicepresidente será eleito pela Assembleia 
Geral e assume a presidência do mandato seguinte. 

Vicepresidentes regionais - 10 Os vicepresidentes regionais serão eleitos pelos 
membros da Assembleia Geral da região que 
representam. 

Presidentes das 
Comissões - 3 

Três dos seis presidentes de comissão serão eleitos pela 
Assembleia Geral, que procurará manter um equilíbrio 
geográfico na indicação dos seis presidentes de 
comissão. 

 

B - Membros designados por sua organização parlamentar 

Secretario Executivo 

Representante de cada secretaria regional da COPA. 

Presidentes das comissões - 3 Serão eleitos pelas Assembleias que alojam as 
secretarias e são responsáveis das comissões.  

Um parlamentar por parlamento dos Estados unitários e federais. 

Um parlamentar por parlamento regional e por organização interparlamentar. 
Um parlamentar do congresso ou da assembleia anfitriã da próxima Assembleia Geral, se 
esse congresso ou essa assembleia parlamentar não está representado(a) de outro modo no 
Comitê Executivo. 

Um parlamentar da primeira organização interparlamentar estadual associada à COPA. 

Um parlamentar da primeira assembleia parlamentaria anfitriã. 

  
C - Outros membros 

Tesoureiro O tesoureiro é um parlamentar proveniente do território 
em que se encontra a Secretaria Executiva. Seu nome 
será proposto ao Comitê Executivo pela Seção 
responsável pela tesouraria e sua nomeação será 
ratificada pela Assembleia Geral. 

Expresidentes Os expresidentes são membros do Comité Executivo 
enquanto continuem exercendo suas funções de 
parlamentares. 

Presidente da Rede A presidenta será eleita na Reunião anual da Rede. 

Outra parlamentar da Rede Outra parlamentar será designada segundo as Regras 
de procedimento da Rede. 

Um parlamentar procedente de um 
dos congressos e das assembleias 

A designação desse parlamentar deve ser objeto de 
consenso nas entidades que compõem a federação 
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parlamentares dos Estados 
federados e associados por 
federação que não estejam 
representados por uma organização 
interparlamentar no Comitê 
Executivo 

(regiões, províncias, estados, etc.). 

 
 
 

CORPO ELEITORAL E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 
 
Artigo 8. 
Os membros do Comitê Executivo serão eleitos ou aprovados pelos participantes da 
Assembleia Geral. 
 
Todo parlamentar em atividade nas Américas pode tornar-se membro do Comitê Executivo. 
 
Os postulantes devem entregar uma carta de designação firmada pelas autoridades da 
organização parlamentar que representam à Secretaria Executiva, com copia à Presidência. 
 
O Comitê Executivo recebe e analisa as candidaturas e as solicitudes de renovação de acordo 
com os estatutos e com estas regras de procedimento, levando em conta a manutenção de um 
equilíbrio regional. Após, o Comitê propõe à Assembleia Geral. 
 
Cuando se vecen los mandatos de los miembros del Comité Ejecutivo, As eleições são 
realizadas ao final da Assembleia Geral. 
 
Artigo 9. 
Em cada ano eleitoral, as secretarias enviam um requerimento de candidaturas aos membros 
da COPA mencionando os postos a serem preenchidos no do Comitê Executivo. Com o 
requerimento será enviado o convite oficial da próxima Assembleia Geral. 
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A - Membros eleitos durante a Assembleia Geral   

Um parlamentar que quiser apresentar-se como candidato para um posto no Comitê Executivo 
deve preencher um requerimento de candidatura. 
 
Os parlamentares interessados em ocupar um dos postos do Comitê Executivo que devam ser 
eleitos pela Assembleia Geral podem apresentar sua candidatura somente a um dos postos 
disponíveis. 
 
Os requerimentos de candidatura deverão ser enviados à Secretaria Executiva antes da 
reunião do Comitê Executivo no âmbito da Assembleia Geral em que uma eleição será 
realizada. O nome e o sobrenome do candidato, a organização parlamentar que representa e o 
posto desejado devem estar indicados no requerimento. 
 
 

B - Membros designados por sua organização parlamentar 

Um parlamentar que deseje ser designado por sua organização parlamentar para ser membro 
do Comitê Executivo ou renovar seu mandato, deverá enviar uma correspondência de parte do 
presidente de sua organização parlamentar à Secretaria Executiva, antes da realização da 
Assembleia Geral. Uma cópia da correspondência deve ser enviada à Presidência.  
 

C - Outros membros  

O Comitê Executivo da Rede designa seus representantes durante suas reuniões prévias à 
Assembleia Geral. Para confirmar as nomeações, deve ser enviada uma correspondência da 
Presidente da Rede ao Comitê Executivo Secretaría Ejecutiva. Uma cópia da correspondência 
deve ser enviada à Presidência. 
 
 

MODO DE ESCRUTÍNIO 
 
Artigo 10. 
Se o número de candidaturas apresentadas para um posto excede ao número de lugares 
disponíveis, a eleição das pessoas em questão se fará por voto secreto. 
 
 

DURAÇÃO DOS MANDATOS, VACÂNCIAS E RENOVAÇÃO 
 
Artigo 11. 
Todos os membros do Comitê Executivo tomam posse oficialmente no final da Assembleia 
Geral em que a sua nomeação foi ratificada. entran oficialmente en funciones al final de la 
Asamblea General durante la cual se ratifica su nominación. 
 

Seu mandato termina ao final da segunda Assembleia Geral seguinte ao da sua nomeação. 
 
Artigo 12. 
Em caso de morte, renúncia, impedimento ou término do mandato parlamentar de um membro 
do Comitê Executivo que não sejam os vicepresidnetes regionais, o Tesoureiro ou as 
representantes da Rede, as autoridades competentes da organização parlamentar que ele 
representava devem designar um substituto, que assume as funções até que o final do 
mandato em curso. 
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Em caso de falecimento, renúncia, impedimento ou término do mandato parlamentar dos 
vicepresidentes regionais, o Comitê Executivo elege, em sua primeira próxima reunião 
seguinte, um substituto entre seus membros. 
 
Em caso de falecimento, renúncia, impedimento ou término do mandato parlamentar do 
tesoureiro, o Comitê Executivo elege, em sua primeira próxima reunião, um substituto por 
recomendação da Seção responsável pela tesouraria. 
 
Em caso de falecimento, renúncia, impedimento ou término do mandato parlamentar das 
representantes da Rede de Mulheres, o Comitê Executivo designa, em sua primeira próxima 
reunião, uma substituta por recomendação da Rede. 
 
 
Artículo 13. 
Com o consentimento do Comitê Executivo, os cargos que ficarem vacantes durante um 
mandato podem ser preenchidos de acordo com os estatutos e estas regras de procedimento. 
 
Artículo 14. 
Os mandatos do presidente e do primeiro vicepresidente não podem ser renovados 
consecutivamente.  
 
Todos os membros eleitos pela Assembleia Geral, com exceção do presidente e do primeiro 
vicepresidente, podem apresentar sua candidatura para renovar seu mandato conforme as 
condições prescritas no artigo 9-A. 
 
Os membros do Comitê Executivo designados por sua organização parlamentar, que desejem 
renovar seu mandato e que não estejam em condições de participar da Assembleia durante a 
qual se realize uma eleição, devem fazer conhecer sua intenção, por escrito, à Secretaria 
Executiva, antes da Assembleia Geral. Uma cópia da correspondência deve ser enviada à 
Presidência. 
 
 
 

 
 
 

Estas Regras de procedimento foram adotadas pelo Comitê Executivo da COPA em 1º de dezembro de 
2012, México D.F., México. 
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BOLETÍN DE CANDIDATURA – NOMINATION PAPER - REQUERIMENTO DE CANDIDATURA - BULLETIN DE 
CANDIDATURE 

ANEXO 1: REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 
 

 

 

 

 

Apellido / Name / Sobrenome / Nom :  

  

Nombre / First Name / Nome / Prénom :  

  

Asamblea / Assembly / Assembleia / Assemblée :  

  

Título o cargo / Title / Cargo / Titre :  

 

Yo, , deseo postular al cargo de:  
 
I, the undersigned,  , would like to file my 
candidacy for: 
 
Eu,  , gostaria de apresentar minha 
candidatura no cargo de: 
 
Je, soussignée,  , désire poser ma 
candidature en tant que :  
 

1
a 

Vicepresidente(a) / 1
st

 Vice-president / 1
a
 Vice-Presidente / 1

er(e) 
 Vice-président(e)      

 

Vicepresidencias regionales / Regional Vice-Presidencies / Vicepresidências regionais / Vice-présidences régionales 
: 

 América Central / Central America / América Central / Amérique centrale     

 América del Norte / North America / América do Norte / Amérique du Nord     

 El Caribe / Caribbean / O Caribe / Antilles      

 Cono Sur / Southern Cone / Cone Sul / Cône Sud  

 Región Andina / Andean Region / Região Andina / Région andine      
 
Presidencias de la Comisiones Permanentes / Presidency of the Permanent Committees / Presidências das 
Comissões Permanentes / Présidences des commissions permanentes 
 

 Comisión 1 / Committee 1 / Comissão 1 / Commission 1   

 Comisión 2 / Committee 2 / Comissão 2 / Commission 2   

 Comisión 3 / Committee 3 / Comissão 3 / Commission 3  
 
 

Sírvase transmitir el boletín de candidatura completado a la Secretaría Ejecutiva, con copia a la Presidencia. 
Please send the completed nomination paper to the Executive Secretariat, with copy to the Presidency. 
Por gentileza, transmita o Pedido de Candidatura preenchido à Secretaria Executiva com copia à Presidência. 
Veuillez transmettre le bulletin de candidature rempli au secrétariat exécutif  avec copie à la présidence. 

 
 


