
 
 
 

Missão de observação da COPA 
 

OS PARLAMENTARES FELICITAM O POVO NICARAGUENSE 
PELO BOM DESENVOLVIMENTO DAS ELEIÇÕES NO DIA DAS ELEIÇÕES 

 
 
Managua, 6 de novembro de 2006 – Uma delegação de doze parlamentares da Confederação 
Parlamentar das Américas (COPA), encabeçada pelo senhor Éric R. Mercier, Presidente da Comissão 
de Democracia e Paz da COPA e Deputado da Assembléia Nacional do Québec, observou as eleições 
presidenciais e legislativas na Nicarágua, em 5 de novembro de 2006. A delegação da COPA, que 
também estava integrada pela senhora Edda Acuña, Primeira Vice-Presidente da COPA e Senadora da 
Província de Buenos Aires (Argentina), a senhora Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidente da COPA e 
deputada do Parlamento Andino (Venezuela) e outros nove parlamentares da Argentina, El Salvador, 
México, Paraguai e Venezuela, constatou que o escrutínio se desenvolveu com calma e respeitando as 
regras eleitorais em vigor para esta eleição.  
 
No transcurso do dia da votação, os delegados se deslocaram pela região da capital Manágua, e nos 
departamentos de Carazo, Granada, León e Masaya a fim de observar o desenvolvimento das eleições em 
cerca de cinqüenta recintos eleitorais. Os membros da delegação constataram que se tinha respeitado o 
procedimento eleitoral e que o escrutínio tinha se desenvolvido em ordem. “Fiquei muito impressionado 
com a paciência, o entusiasmo e o sentido cívico demonstrado pelos cidadãos no marco desta eleição”, 
declarou o senhor Mercier. “Os membros da delegação destacaram o rigor demonstrado pelo pessoal do 
escrutínio e os representantes dos partidos políticos no cumprimento de suas tarefas”, disse o senhor 
Mercier. 
 
Além das observações realizadas nos recintos eleitorais no dia das eleições, a delegação da COPA 
manteve, desde sua chegada em 2 de novembro, importantes encontros com representantes de partidos 
políticos e da sociedade civil a fim de informar-se sobre a situação reinante no país. 
 
Esta é a quarta missão de observação eleitoral organizada pela COPA desde que esta organização adotou 
um marco regulamentar para a organização de tais missões, em maio de 2005. 
 
Fundada na Cidade de Québec, 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, têm 
uma participação cada vez mais ativa em matéria de observação eleitoral no continente americano, 
confirma seu papel estratégico no campo da consolidação da democracia. 
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