
 
 

 

Uma delegação da COPA observará 

o desenvolvimento do primeiro turno das eleições gerais peruanas de 10 de abril 

 

 

Lima, 6 de abril de 2016 Uma delegação da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) chegou 

hoje no Peru para observar o desenvolvimento do primeiro turno das eleições gerais a celebrar-se o 

próximo 10 de abril. O deputado Jean-François Lisée, da Assembleia Nacional de Québec, dirigirá esta 

missão de observação eleitoral que se levará a cabo de 6 a 11 de abril.  

 

Farão parte da missão, 28 parlamentares provenientes da Câmara de Deputados da Província de Salta 

(Argentina), da Câmara de Deputados da Província de Santa Fe (Argentina), da Câmara de Senadores da 

Assembleia Legislativa Plurinacional de Bolívia, da Câmara de Deputados da Assemblei Legislativa 

Plurinacional de Bolívia, da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará (Brasil), da Assembleia 

Legislativa do Estado de Espirito Santo (Brasil), da Assembleia Legislativa do Distrito Federal (Brasil), 

da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Brasil), da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina (Brasil), da Assembleia Nacional de Québec (Canadá), da National Conference of State 

Legislatures (Estados Unidos), da Assembleia Nacional de Haiti, da Assembleia Nacional do Panamá e da 

Assembleia Legislativa do Salvador. Também acompanham a delegação oito assessores.  

 

Convidada pelo Jurado Nacional de Eleições do Peru como observadores internacionais, a delegação da 

COPA procederá no dia das eleições a uma observação do desenvolvimento das eleições nas locais de 

votação da região da capital Lima. 

 

Ademais, os membros da delegação têm previsto reunir-se com os principais atores que desempenham um 

papel no processo eleitoral. Para isso, os chefes de organismos públicos, as organizações da sociedade 

civil e as organizações internacionais serão consultados pela delegação da COPA. Após a missão 

eleitoral, um relatório com a avaliação das observações será apresentado às autoridades eleitorais do 

México bem como às instâncias da COPA. 

 

A presente missão é a décima sexta 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 em Quebec em 1997, a Confederação Parlamentar das Américas (COPA) é uma organização 

interparlamentar que reúne a mais de 300 congressos e assembleias parlamentares dos Estados unitários, 

federais e federados, bem como aos parlamentos regionais e às organizações interparlamentares das 

Américas. Para obter informação suplementar relativa às anteriores missões de observação eleitoral da 

COPA, pode-se consultar o sítio Internet seguinte: www.copa.qc.ca.  
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