Ata da Assembléia Geral Ordinária de associados da Associação
Latino-Americana de População – ALAP
Guadalajara, Jalisco, México
5 de setembro de 2006
Sendo as 20:00 horas do dia 5 de setembro do ano de dois mil e seis, na cidade de
Guadalajara, estado de Jalisco, México, Suzana Cavenaghi em sua qualidade de Vicepresidente do Conselho de Direção 2005-2006, dá início em primeira convocatória à
Assembléia Geral de Sócios. Não havendo quorum, cessa os trabalhos e convoca a
assembléia em segunda chamada para as 20:30 horas. Sendo as 20:30 Alejandro
Canales em sua qualidade de Presidente do Conselho de Direção 2005-2006, dá início
em segunda convocatória à Assembléia Geral de Sócios, com a presença de 129
associados. Ato seguido, Hernán Otero propõe que a assembléia seja presidida por
Brígida García como presidente, que é aceita por aclamação e por Allan Ortega como
secretário, também aceito por aclamação da assembléia e se da formalmente início à
reunião da assembléia. A presidente da assembléia põe à consideração dos assemblistas
a Ordem do Dia que será tratada de acordo com a convocatória pública realizada
oportunamente, e que é a seguinte: 1. Eleição do presidente e secretário da Assembléia;
2. Seleção da forma de votação das listas do Conselho de Direção 2007-2008; 3.
Informes gerais do Conselho de Direção; 4. Informes sobre o financiamento do II
Congresso da ALAP; 5. Relatoria financeira da secretaria administrativa; 6.
Regulamento da assembléia e aprovação do estatuto; 7. Relatoria da reunião de
associações de população e representantes dos países; 8. Assuntos vários; 9. Divulgação
dos resultados da eleição. Sendo conhecida esta ordem do dia, se propõem mudanças à
mesma. Suzana Cavenaghi sugere que se unam os pontos 3, 4 e 5 em um só. Além
disso, propõe agregar um ponto adicional referido à determinação do valor da anuidade
institucional. Estas mudanças foram aceitas por unanimidade. A continuação se abre
com o debate a respeito da forma de votação das listas do Conselho de Direção 20072008, Comissão de Fiscalização e Comitê Eleitoral. As opções previstas para este
processo haviam sido estabelecidas com antecipação em um documento enviado a todos
os associados intitulado Regulamento Adicional das Eleições 2006, onde estava previsto
a votação secreta durante a realização da assembléia ou ao final da assembléia por mão
levantada, pois somente havia uma lista completa inscrita. De forma unânime, os
assembleistas elegeram efetuar a votação para o Conselho de Direção, Comissão de
Fiscalização e Comitê Eleitoral a mão levantada, o que se agrega à Ordem do Dia.
Como seguinte ponto da ordem do dia, o Presidente do Conselho de Direção 2005-2006,
Alejandro Canales, iniciou a leitura do Informe Geral do Conselho de Direção. O
informe cobre temas referidos à participação da ALAP em congressos internacionais,
encontros e reuniões nacionais e locais; atividades de difusão; organização do II
Congresso; relatoria preliminar de receitas e despesas. Durante o mandato se publicou o
primeiro livro da associação e se deram passos importantes para dar conhecimento da
ALAP na comunidade internacional. Além disso, logrou organizar com êxito este
segundo congresso, no qual se selecionaram 100 propostas (de 270 iniciais), muitas das
quais correspondem a estudos comparativos entre diferentes países ou regiões da
América Latina e do Caribe. O documento completo foi entregue formalmente e se
divulgará nos meios de comunicação da ALAP a seus associados. A Comissão
Fiscalizadora da ALAP, integrada por Magdalena Chú e Norma Meichtry, validou o
informe econômico preliminar que forma parte do informe de gestão do Conselho de
Direção 2005-2006, esclarecendo que ALAP todavia não tem um balanço financeiro,
pois a pessoa jurídica da ALAP ainda não está registrada. A assembléia aprovou o
informe econômico por unanimidade. Este documento financeiro também será
disponibilizado aos associados. Em seguida, na Ordem do Dia, Suzana Cavenaghi
expõe que o estatuto aprovado em 2004 não foi registrado por impossibilidade nos
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termos colocados anteriormente e explica sobre os pontos do estatuto que possibilitarão
que a ALAP se registre como pessoa jurídica no Brasil. No Artigo 22, item vii, se
outorgava representação da ALAP, em sua sede fixa no Brasil, em documento assinado
em conjunto pelo Presidente, o Secretario e o Tesoureiro da ALAP. A proposta feita é
que serão assinados pelo Presidente, em acordo prévio com o Secretário e o Tesoureiro,
por meio de reunião eletrônica entre as partes. O segundo ponto, no mesmo Artigo 22,
item vi, se refere à forma de administração da conta bancária da ALAP. A proposta é
que esta seja administrada pelo Presidente e o Tesoureiro, ou seu representante legal.
Logo que estes pontos são conhecidos pelos integrantes da reunião, a Presidente da
Assembléia pede que comece a votação para aprovação do estatuto. Se votam à mão
levantada e o estatuto é aprovado por unanimidade. No seguinte ponto de pauta, Suzana
Cavenaghi também informa à assembléia sobre a reunião realizada com outras
associações de população e com representantes de aguns países. O resultado deste
intercambio será enviado aos membros por correio eletrônico e para fins da ata se relata
em seguida um resumo da reunião. Suzana Cavenaghi relatou que participaram destas
reuniões os representantes das associações de população (do Brasil, México, Peru,
Argentina, Colômbia, Venezuela, Cuba), representante da IUSSP, representante do
CELADE, representante do UNFPA, e representantes de outros países como Uruguai,
Honduras, Costa Rica, Equador, Panamá. Foram discutidos assuntos a respeito das
atividades futuras da ALAP e a participação das associações nacionais e outras
instituições de forma mais próxima à direção da ALAP, principalmente para garantir a
participação ampla de todos os países nos congressos da ALAP, assim como em suas
demais atividades organizadas, de maneira mais contínua. Discutiu-se a conformação
das funções do Conselho de Direção da ALAP, o que funciona e o que deve ser mudado
no estatuto tendo em conta que ALAP é uma associação que conforma membros de
diversos países. Deste, se sugeriu que o próximo Conselho de Direção apresente uma
proposta de mudanças no estatuto com respeito às funções dos membros da direção para
ser avaliado na assembléia de 2008. Discutiu-se na reunião a respeito das dificuldades
de financiamento do operativo da ALAP e para a organização do Congresso, de onde se
solicitou apoio local dos países. Finalmente, grande parte da reunião foi destinada a
discutir a conformação da lista de candidaturas para a direção de 2007-2008. Em
seguida, com respeito ao ponto de pauta sobre o valor da anuidade institucional,
Teobaldo Espejo, tesoureiro do Conselho de Direção 2005-2006, propõe que se
estabeleçam em 100 dólares norte-americanos e mantenha-se a anuidade individual em
20 dólares. Esta proposta se coloca em votação à mão levantada e é aceita por maioria;
duas pessoas se mostraram em desacordo. Finalmente, não propuseram temas para tratar
no item de assuntos vários. A continuação se dá início à eleição do Conselho de
Direção, Comissão Fiscalizadora e Comitê Eleitoral para o período de 2007-2008, a
partir da lista inscrita previamente, que como esclarecido por Alejandro Canales, foi
elaborada em conversações previas à assembléia, de onde se sustentam intercâmbios
preliminares para assegurar que a conformação deste segundo conselho de direção fora
representativa da divisão regional da América Latina. Procede-se em seguida à leitura
dos nomes que se propõem a integrar os diferentes órgãos de Direção da ALAP (o
Conselho de Direção, o Comitê de Fiscalização e o Comitê Eleitoral). Conselho de
Direção: Presidente Dora Estela Celton, Argentina, Divorciada, Socióloga, residente à
Obispo Trejo, 1050, Depto. 3ºG, Nueva Córdoba, Argentina, Passaporte Nº. 594138;
Vice-presidente Luis Rosero Bixby, Costa Rica, Casado, Professor Universitário,
residente à Apartado 141-2070, Sabanilla, San José, Costa Rica, Passaporte Nº
800640804; Secretária Suzana Marta Cavenaghi, Brasileira, Solteira, Pesquisadora,
residente nesta cidade na Praia do Flamengo, 98, apto 209, Flamengo, Rio de Janeiro,
Brasil, R.G.-SSP-Brasil Nº 13.693.910, CPF 102.396168-71, Tesoureiro, Miguel Angel
Ramos Padilla, Peru, Casado, Demógrafo, residente na Avenida Francisco J.
Mariátegui, Jesús Maria, Lima, DF – Peru, Passaporte Nº 2915759, Vocais Titulares
Edith Alejandra Pantelides, Argentina, Casada, Socióloga, residente à Los Patos, 3245,
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Buenos Aires, Argentina, Cédula/passaporte/libreta cívica Nº 4861097, Dídimo Castillo,
Panamá, Solteiro, Sociólogo, residente à Saratoga 1014, Depto. 402, Col. Portales Del.
Benito Juarez, México, D.F, Passaporte Nº 1283556. Jorge Martínez Pizarro, Chile,
Casado, Geógrafo, residente à Avenida. Dag Hammarskjold, 3477, Vitacura, Santiago,
Chile, Passaporte Nº 7697428-4, Vocais Suplentes, Rose Mary Salazar Anaya, Bolívia,
Divorciada, Informática, residente à Avenida Beni, E 253, Piloto, Zona Queru-Queru,
Cochabamba, Bolívia, Passaporte Nº 3006206, Anitza Freitez, Venezuela, Solteira,
Geógrafa, residente à Urbanizacion Juan Pablo 2, Parque Dos, Apto 1A-10, Montalban,
Caracas (1021) Venezuela, Passaporte Nº A-187399, Magda Ruiz Villanueva,
Colombia, Casada, Demógrafa,, residente à Carrera 52 (88-73), Entrerrios, Bogotá, DF
– Colômbia, Passaporte Nº 41530723. Comitê de Fiscalização: Adela Pellegrino,
Uruguai, Passaporte Nº 834 081/8, Carlos Eduardo Aramburú, Perú, Passaporte Nº
3341239, Comitê Eleitoral: Titulares, Enrique Peláez, Argentina, Passaporte Nº
18564632, Norma Inés Medina Roa, Paraguai, Passaporte Nº 1622811, Alejandro
Guillén García, Equador, Passaporte Nº 0100331743, Suplentes, Sonia Catasús, Cuba,
Passaporte Nº C351388, Raquel Pollero, Uruguai, Passaporte Nº 1.160.011-4.
Conforme ao estabelecido com anterioridade, a presidente da assembléia submete a
votação esta planilha, a qual é aclamada a mão levantada por unanimidade. Estabelece
que o membro do Conselho de Direção residente no Brasil, Suzana Cavenagghi, é a
representante da Presidência da ALAP, na sede fixa no Brasil. Ato seguido se procede à
instalação destes novos órgãos de Direção da ALAP e se convida a nova Presidente da
associação a dar conhecimento do seu plano de trabalho aos presentes. Dora Celton
expõe em seguida suas propostas iniciais sobre os rumos prioritários da demografia nos
dois anos por vir e os delineamentos centrais que guiarão sua gestão. Alejandro
Gonzales, pede que se conste na ata que a Associação da Colombia se reuniu
previamente e que por unanimidade de seus associados se sugeria que Alejandro
Canales e Suzana Cavenaghi, por seus trabalhos anteriores na direção, poderiam
continuar na direção da ALAP no próximo período, mas que estavam contentes com a
conformação que se chegou em conjunto para a lista de candidatos em reunião com as
demais associações. A presidente da assembléia, Brígida García, fez um
reconhecimento final a Alejandro Canales, presidente do primeiro conselho de direção
da ALAP. Sendo as 21:19 horas do dia cinco de setembro do ano de dois mil e seis se
da por finalizada a assembléia.

Guadalajara, 5 de setembro de 2006

Allan Ortega Muñoz
Secretário da Assembléia
Pasaporte No. 06330033462, México

Brígida García Guzmán
Presidente da Assembléia
Pasaporte No. 06390004566, México

-3-

