
 
 
 

Uma delegação de parlamentares das Américas observará  
o desenvolvimento das eleições presidenciais salvadorenhas 

 
 
San Salvador, 10 de março de 2009 − Os parlamentares da Confederação Parlamentar das Américas 
(COPA) chegaram hoje en El Salvador para dar testemunho do desenvolvimento das eleições 
presidenciais que se celebrará no próximo dia 15 de março. A senadora da Provincia de Buenos Aires e 
primeira vice-presidente da COPA, a Señora Edda Acuña, dirigirá esta missão de observação que se 
levará a cabo de 11 a 16 de março. A delegação estará integrada também por outros quinze parlamentares 
do Senado da Colombia, da Câmara dos Deputados do Brasil, do Senado do México, da Assembléia 
Legislativa do Distrito Federal do México, da Assembléia Nacional do Québec, da Assembléia Nacional 
da Venezuela e do Parlamento Andino. 
 
Convidados pelo Tribunal Supremo Electoral de El Salvador como observadores do processo electoral, os 
parlamentares da COPA procederão no dia da votação a uma observação do desenvolvimento das eleições 
na mayor quantidade possível de juntas receptoras de votos. Além disso, os membros da delegação têm 
previsto reunir-se com os principias atores que desempenham um papel no processo eleitoral, a fim de 
melhor avaliar o estado da organização das eleições. Entre eles, os candidatos à presidência, os 
responsáveis por organismos públicos e de organizações da sociedade civil serão consultados pela 
delegação da COPA. Depois da missão electoral, um informe fazendo luz sobre as observações dos 
parlamentares das Américas será apresentado às autoridades eleitorais de El Salvador, bem como às 
instâncias da COPA. 
 
A presente missão é a oitava missão de observação de 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. 
 
Fundada em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA) é uma organização 
interparlamentar que reúne os mais de 300 congressos e assembléias parlamentares dos Estados unitários, 
federais e federados, assim como os parlamentos regionais y a organizações interparlamentares das 
Américas. Para obter informações suplementares relativas à anteriores missões de observação eleitoral da 
COPA, se pode consultar o sítio Internet seguinte:www.copa.qc.ca. 
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Fonte e informação:  
Jacques Paquet 
Assessor da Comissão de Democracia e Paz da COPA  
Secretaria do Québec da COPA 
Tel. : + 1-418- 454-6609 
Correio eletrônico : copa@assnat.qc.ca
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