
 
 

Missão de Observação da COPA em El Salvador 
 

OS PARLAMENTARES SAÚDAM E FELICITAM AO POVO SALVADORENHO 
PELO BOM DESENVOLVIMENTO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

 
 

San Salvador, 16 de março de 2009 – Uma delegação de sete parlamentares da Confederação 
Parlamentar das Américas (COPA), encabeçada pela senhora Edda Acuña, Primeira Vice-
Presidente da COPA e Senadora da Província de Buenos Aires, observou as eleições presidenciais em 
El Salvador, em 15 de março de 2009. A delegação da COPA, que também estava integrada por 
parlamentares do Senado da Colômbia, da Assembléia Nacional de Québec, da Assembléia Nacional 
da Venezuela e do Parlamento Andino da Venezuela, constatou que as votações desenvolveram-se 
com calma e entusiasmo, com pleno respeito das regras eleitorais em vigor. 
 
No transcurso do dia de votação, os delegados se deslocaram na região da Capital, San Salvador, e 
nos departamentos de La Libertad e La Paz, a fim de observar o desenvolvimento das votações em 
cerca de cinqüenta Juntas Receptoras de Votos. 
 
Os membros da delegação não constataram atrasos na abertura dos centros de votações visitados e 
testemunharam a não ocorrência de nenhuma irregularidade importante ou de relevância. Estiveram 
muito impressionados pelo sentido cívico e a seriedade demonstrados pelos cidadãos assim como com 
os trabalhadores eleitorais no marco deste escrutínio. Ademais, “os membros da delegação destacaram 
o rigor, a maturidade e o respeito mutual demonstrados pelo pessoal eleitoral e pelos representantes 
dos partidos políticos no cumprimento de suas tarefas”, afirmou a Senadora Acuña. 
 
Além da observação realizada nas Juntas Receptoras de Votos no dia das eleições, a delegação da 
COPA manteve, desde sua chegada em 10 de março, importantes encontros com representantes de 
partidos políticos, com as autoridades da Assembléia Legislativa e do Tribunal Supremo Eleitoral, 
bem como representantes de organismos públicos, organizações da sociedade civil e outros 
observadores internacionais a fim de informar sobre o processo eleitoral e a situação reinante no país 
à véspera do dia das eleições. 
 
A presente missão é a oitava missão de observação eleitoral 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. Fundada na Cidade de Québec em 1997, 
esta organização reúne a mais de 300 assembléias parlamentares de Estados unitários, federais e 
federados, bem como aos parlamentos regionais e às organizações interparlamentares das Américas. 
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