
 
 
 

Uma delegação de deputados das Américas observará 
o desenvolvimento das eleições brasileiras 

 
 

Brasília, 28 de setembro de 2006 – O Deputado da Assembléia Nacional do Québec e 
Presidente da Comissão de Democracia e Paz da Confederação Parlamentar das Américas 
(COPA), senhor Eric R. Mercier, dirigirá a terceira missão de observação eleitoral da COPA, de 
28 de setembro a 2 de outubro. Depois da Bolívia em dezembro de 2005 e México em junho de 
2006, os parlamentares viajarão esta vez a cidade de Brasília, Brasil, como convidados 
internacionais para dar testemunho do desenvolvimento das eleições presidenciais e 
legislativas a realizar-se em 1º de outubro. A delegação estará integrada também pela Edda E. 
Acuña, primeira Vice-Presidente da COPA e Senadora da Província de Buenos Aires 
(Argentina), Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidente da COPA e Vice Presidente do Parlamento 
Andino (Venezuela), María Elena D’Andrea (Câmara de Deputados da Província de San Luis, 
Argentina), Jacques Côté (Assembléia Nacional do Québec), Nora Estrada (Câmara de 
Deputados da Província de San Luis, Argentina) e Efraín Villanueva (Congresso do Estado de 
Quintana Roo, México).  
 
Convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, os parlamentares da COPA procederão 
no dia da eleição a uma observação técnica do desenvolvimento das eleições brasileiras que 
foi, em 2000, o primeiro do mundo a utilizar o sistema de votação eletrônica em todo o seu 
território. Além disso, os membros da delegação têm previsto reunir-se com representantes de 
instituições e organizações vinculadas ao desenvolvimento dos processos eleitorais, em 
especial candidatos e responsáveis de partidos políticos e de organizações da sociedade civil. 
 
Os parlamentares contarão com a assistência dos senhores Jacques Paquet, Secretário da 
Comissão de Democracia e Paz e Octavio Soares, Assistente do Diretor Geral das Eleições do 
Québec.ral oares, AssistenteSecretndidatos e responsarlamentares da COPA 
procederenezuela). 
 
Fundada em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA), é uma organização 
que reune mais de 300 assembléias parlamentares dos Estados unitários, federais, federados e 
associados, os parlamentos regionais e as organizações interparlamentares das Américas. 
Favorece o acordo em torno dos desafios vinculados a cooperação interamericana e a 
integração continental, e contribui para o fortalecimento da democracia parlamentar e da 
edificação de uma comunidade das Américas, fundada no respeito a dignidade e aos direitos 
humanos, a paz, a democracia, a solidariedade entre os povos, a justiça social e a eqüidade 
entre os gêneros. 
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