
 
 
 

Uma delegação de deputados das Américas observará 
O desenvolvimento das eleições nicaragüenses 

 
 

Managua, 2 de novembro de 2006 – Depois de ter observado as eleições brasileiras em setembro do mês 
passado, os parlamentares da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), chegaram hoje a 
Nicarágua para dar testemunho do desenvolvimento das eleições presidenciais e legislativas a celebrar-se 
no próximo 5 de novembro. O Deputado da Assembléia Nacional do Québec e Presidente da Comissão de 
Democracia e Paz da COPA, Éric R. Mercier, dirigirá esta missão de observação eleitoral que estará em 
Managua de 2 a 6 de novembro. 
 
A delegação estará integrada também pelas senhoras Edda Acuña, Primeira Vice Presidente da COPA e 
Senadora da Província de Buenos Aires (Argentina), Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidente da COPA e 
Deputada do Parlamento Andino (Venezuela), Irma Segunda Amaya, Deputada da Assembléia 
Legislativa de El Salvador, e os senhores Juan Bartolomé Ramírez, Deputado da Câmara de Deputados do 
Paraguai, Luis Diaz Laplace, Deputado do Parlamento Andino (Venezuela), Yul Jabour, Deputado do 
Parlamento Andino (Venezuela), Victor Hugo Morales, Deputado do Parlamento Andino (Venezuela) e 
Efraín Villanueva, Deputado do Congresso do Estado de Quintana Roo (México). 
 
Os parlamentares da COPA, convidados pelo Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua como 
observadores eleitorais do processo eleitoral nicaragüense, procederão no dia das eleições a uma 
observação de desenvolvimento das eleições na maior quantidade possível de juntas receptoras de votos 
da capital do país, Manágua. Além disso, os membros da delegação tem previsto reunir-se com 
representantes de instituições e organizações implicadas na organização das eleições, e igual com 
candidatos e responsáveis de partidos políticos e de organizações da sociedade civil. 
 
Na oportunidade, os legisladores contarão com a assistência do senhor Jacques Paquet, Secretário da 
Comissão de Democracia e Paz da COPA e da senhora Francine Barry, Assistente do Diretor Geral de 
Eleições do Québec e especialista em matéria eleitoral.  
 
Fundada em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA), é uma organização que reúne mais 
de 300 assembléias parlamentares dos Estados unitários, federais, federados e associados, os parlamentos 
regionais e as organizações interparlamentares das Américas. A COPA tem uma participação cada vez 
mais ativa em matéria de observação eleitoral no continente americano e confirma seu papel estratégico 
no campo da consolidação da democracia. 
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