Ata da Assembleia Geral Ordinária de associados da Associação
Latino-Americana de População – ALAP
Lima, Peru, 14 de agosto de 2014
Sendo às vinte horas do dia quatorze de agosto de dois mil e quatorze,
Lima, Peru, Laura Wong em sua qualidade de Presidente do Conselho de
Direção 2013-2014 da Associação Latino-Americana de População –
ALAP – dá início à Assembleia Geral Ordinária de Sócios, e pede à
Assembleia que seja indicado um de seus membros para presidir a
Assembleia e outro para secretariá-la. José Eustáquio Alves e Laura Wong
sugerem o nome de Fernando Lozano para Presidente e Joice Melo Vieira
para a função de Secretária e eles recebem a aprovação dos presentes. É
dado formalmente início à Assembleia. Sua Presidente submete à
apreciação a respectiva Ordem do Dia cujos pontos haviam sido divulgados
anteriormente em Edital público: 1) Eleição do Presidente e Secretário da
Assembleia; 2) Concordância dos associados com a Ordem do Dia
proposta; 3) Decisão sobre a eleição do Conselho de Direção, Comissão
Fiscal e Comissão Eleitoral do período 2015-2016 por votação secreta ou
aberta; 4) Apresentação do Informe Substantivo e Financeiro do Conselho
de Direção 2013-2014; 5) Apresentação do Informe da Comissão Fiscal de
2013-2014; 6) Valor da anuidade a ser paga pelos membros; 7) Outros
assuntos; 8) Votação ou divulgação do resultado da eleição do Conselho de
Direção, Comissão Fiscal e Eleitoral para o período 2015-2016. A
Assembleia aprovou a ordem do dia havendo apenas duas abstenções. Na
sequência, a Presidente apresentou as formas de votação das listas para
Conselho de Direção 2015-2016, Comissão de Fiscalização e Comissão
Eleitoral, votação aberta (por mão levantada) ou secreta. Havia apenas uma
chapa inscrita para os cargos eletivos da Direção da ALAP para a gestão
2015-2016. Passou-se à leitura dos nomes dos membros da lista de
candidatos à Direção da ALAP. Os sócios presentes optam
majoritariamente pela realização da votação para o Conselho de Direção,
Comissão Fiscal e Eleitoral de forma aberta, por meio de mão levantada.
Passando ao ponto seguinte da pauta, o Presidente da Assembleia convidou
a Presidente do Conselho de Direção, Laura Wong, para a apresentação do
Informe Substantivo e Financeiro do Conselho de Direção 2013-2014. O
Informe abordou os seguintes tópicos: 1) Estrutura e gestão da ALAP no
período 2013-2014; 2) Publicações; 3) Eventos e criação do Blog La CIPD
Más Allá de 2014; 4) Atividades prévias ao VI Congresso da ALAP no
Peru; 5) Resumo dos números referentes ao Congresso da ALAP em Lima;
6)Afiliação e crescimento do número de membros; 7) Redes da ALAP; 8)
Finanças; 9) A ALAP e a agenda futura de população e desenvolvimento.
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Laura Wong mencionou os membros do Conselho de Direção, Vocais e
Suplentes, Comissão Eleitora e Fiscal de sua gestão e explicitou a
composição e estrutura de funcionamento da gestão 2013-2014 da ALAP.
Em seguida, destaca o trabalho de Marcela Cerrutti e Georgina Binstock à
frente da Revista Latinoamericana de Población (RELAP), informando que
a revista foi incluída no acervo bibliográfico REDALYC e que se encontra
finalizada a RELAP de número 14. Dando continuidade ao tema
publicações, menciona dois livros da “Serie Investigaciones” lançados
nesta gestão. A Presidente felicita Jorge Rodríguez Vignoli pelo trabalho
desempenhado como Editor Geral da Serie apresenta os dois volumes
publicados no período: Población y trabajo en América Latina: abordaje
teórico – metodológicos y tendencias empíricas recientes (2013)
organizado por Luciana Gandini e Mauricio Padrón Innamorato; e Cairo
+20: perspectivas de la agenda de población y desarrollo sostenible
después de 2014 organizado por Laura Wong, José Eustáquio Alves Diniz,
Cassio Turra e Jorge Rodríguez Vignoli (2014). Recorda também a
publicação do livro Estimaciones y Proyecciones en América Latina (2013)
organizado por Suzana Cavenaghi como parte da Coleção “EInvestigaciones”. Comunica que de acordo com o que foi acordado junto às
agências que apoiam ALAP, está programada a publicação de três novas
obras a serem produzidas até o final de 2014 ou começo de 2015: 1)
Dinámica de población, la Salud Sexual y Reproductiva y su vinculación
com la pobreza en América Latina; 2) La situación de la población
afrodescendente en países de la región; e 3) Migración de Retorno, uma
coletânea de trabalhos apresentados no VI Congresso ALAP. Laura Wong
enumerou as várias atividades organizadas, impulsionadas ou
acompanhadas pela ALAP. Frisou a participação institucional da ALAP em
vários eventos regionais e globais como a XXVII Conferência
Internacional da IUSSP em Busan, Coreia; 47ª. Reunião da Comissão de
População e Desenvolvimento (CPD) em abril de 2014 em Nova York,
dentre outras. Salienta que divulgar os trabalhos da ALAP para além da
própria região é um trabalho que merece atenção no futuro próximo e que
ainda está por ser feito. Dentre as atividades organizadas pela própria
ALAP, menciona expressamente o Seminário Internacional CIPD Más Allá
de 2014 y la Dinámica Demográfica de América Latina y el Caribe
realizado no Rio de Janeiro em julho de 2013 e que foi seguido por uma
oficina dirigida para jornalistas interessados na cobertura de temas
demográficos para diversas mídias. O seminário gerou como produto o
livro Cairo +20: perspectivas de la agenda de población y desarrollo
sostenible después de 2014 e também a partir dele se criou o Blog La CIPD
Más Allá de 2014. Em seguida discorre sobre a organização do VI
Congresso da ALAP, sobre a escassez de recursos com a qual a gestão
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2013-2014 da ALAP precisou lidar e as estratégias encontradas para
superação das dificuldades. O número de resumos recebidos para o
congresso em Lima foi elevado – oitocentos e quarenta e sete resumos. O
número de participantes do congresso também é expressivo: quatrocentos e
sessenta e quatro. A Presidente Laura Wong afirma que a estratégia para a
realização do Congresso em Lima baseou-se no trabalho junto a
instituições locais, contou com o apoio da Associação Peruana de
Demografia e População e que foi necessária a presença ativa da diretiva
no Peru. Dando continuidade ao Informe, a Presidente faz conhecer a lista
de patrocinadores e colaboradores do VI Congresso da ALAP agradecendo
a todos eles pela contribuição especialmente o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA/LACRO) e a Pontifícia Universidade Católica do
Peru que acolheu e sediou o evento. Passando ao tópico sobre afiliação,
Laura Wong mostra a evolução do número de sócios da ALAP desde a sua
fundação em 2004 até os dias atuais. Houve um crescimento de 12,4% no
número de associados entre 2011-2012 e 2013-2014. A associação saltou
de 684 para 769 membros. Foi apresentada a distribuição dos sócios
segundo nacionalidade e sexo. A ALAP é uma associação majoritariamente
feminina, 60% dos seus membros são mulheres. Segundo a nacionalidade,
predominam brasileiros (183 membros); mexicanos (153 membros) e
argentinos (123 membros). Quanto ao trabalho empreendido junto às Redes
da ALAP, tendo Jorge Martínez Pizarro como coordenador geral das redes,
a Presidente frisa a criação da Rede de População e Trabalho em 2013 e da
Rede de Demografia Histórica em 2014, precisamente durante o VI
Congresso. Na sequência foi descrita a situação financeira e origem dos
recursos financeiros para o funcionamento da associação no biênio. Como
agenda para o futuro próximo da ALAP, Laura Wong apontou as seguintes
metas: continuar buscando diálogo e integração com o Caribe; estimular as
associações nacionais ainda frágeis; aproveitar as potencialidades
oferecidas por outras associações regionais com tarefas e objetivos
análogos aos da ALAP; buscar a auto-sustentabilidade e a elaboração de
um plano de trabalho de médio prazo junto às agências de cooperação que
apoiam ALAP. A Assembleia aprovou o Informe Geral do Conselho de
Direção por aclamação. Finalizada esta etapa, o Presidente da Assembleia
convidou a Comissão de Fiscalização, composta por Anitza Freitez e Juan
José Calvo, para apresentar o seu relato referente à aplicação dos recursos
financeiros da associação. O relatório lido por Juan José Calvo aprovou o
balanço bienal apresentado pelo Conselho de Direção 2013-2014, e foi
entregue formalmente à Secretaria Geral para consulta dos associados. O
Informe Financeiro foi colocado em votação e a Assembleia o aprovou por
aclamação. Passa-se então ao tópico seguinte da Ordem do Dia: o valor da
anuidade a ser pago pelos associados. A Presidente Laura Wong um
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aumento de 25% na quota atualmente cobrada que é de quarenta dólares
americanos, oferecendo um desconto de 20% para os sócios que pagam sua
anuidade em dia. Maria Estela Pinto da Cunha intervém e propõe que o
desconto seja de apenas 10%. Maria Eugenia Cosio Zavala também pede a
palavra e argumenta que é necessário oferecer mais opções de pagamento
via cartão de crédito. Atualmente só é possível efetuar pagamento
utilizando cartão de crédito VISA. Ela afirma que as limitadas opções de
pagamento contribuem para que um número considerável de associados
esteja constantemente em dívida com a associação quitando-a apenas em
ano de congresso. Suzana Cavenaghi pede a palavra e contra-argumenta
que o problema é o conjunto de exigências feitas pela rede Mastercard para
efetuar pagamentos para uma associação considerada de pequeno porte
como a ALAP e que quanto a isto pouco se pode fazer neste momento. O
Presidente da Assembleia, Fernando Lozano, coloca em votação as duas
propostas de reajuste da anuidade: 1) aumento de 25% com desconto de
20% para aqueles que pagam em dia; 2) aumento de 25% com desconto de
10% para aqueles que pagam em dia. Por votação aberta, utilizando mão
levantada, a Assembleia decide pela primeira opção por quarenta e um
votos contra trinta e três votos e seis abstenções. Encerrado este tema, ao
anunciar-se a passagem para o tópico “outros assuntos”, Victoria Mazzeo,
atual Presidente da Associação de Estudos de População da Argentina
(AEPA) leu um comunicado em que relata a difícil situação a que vem
sendo submetido o Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina.
A instituição sofre intervenção desde 2007, ocorrendo modificação do
índice de preços ao consumidor por interferência direta do governo. Ela
cogita que apresentar o caso como uma moção de AEPA junto a ALAP.
Após deliberação, decide-se considerar a leitura do documento lido por
Victoria Mazzeo como um comunicado, um alerta de AEPA para toda a
região em defesa de estatísticas e dados públicos fidedignos. Na sequência,
o Presidente da Assembleia dá prosseguimento ao processo de votação para
os diferentes para os diferentes órgãos de Direção da ALAP (Conselho de
Direção, Comissão Fiscal e Comissão Eleitoral) gestão 2015-2016. Para
leitura da lista e apresentação dos candidatos, o Presidente convida Victor
Aroceno, membro da Comissão Eleitoral. A lista completa apresenta-se a
seguir: Conselho de Direção – Presidente: Enrique Pelaez, argentino,
professor, casado, residente no Barrio La Reserva, Lote 16, Manzana J, no
5003, Córdoba, Argentina, Passaporte no AAB879485. Vice-presidente:
Juan José Calvo Silva, uruguaio, economista e demógrafo, solteiro,
residente à Calle Maciel, no 1388, apartamento 04, Montevidéu, Uruguai,
CP 11.100, Passaporte no 1.912.903-9. Secretaria Geral/ Secretaria
Administrativa: Joice Melo Vieira, brasileira, professora, solteira, residente
à Rua Tereza Zogbi Geraij Mokarzel, 47, Edifício Gebrael Mokarzel,
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apartamento 12, CEP 13084-065, Campinas-SP, Brasil, Passaporte no
FG595922, CPF 306.035.628-92, RG 36.747.463-3. Secretaria de
Finanças: Brenda Yepez Martinez, venezuelana, professora, solteira,
residente à Calle 3ª. Res. Alba, Piso 6, Apartamento 31, La Urbina, CP.
1073, Caracas, Venezuela, Passaporte no 040934105. Vocais: Simone
Wajnman, brasileira, professora, solteira, residente à Rua Santa Helena, 46
/1100 – Serra, Belo Horizonte MG – Brasil, CEP 30220-240, Passaporte no
FC039276, RG: MG 1503 175. Silvia Elena Giorguli Saucedo, mexicana,
professora, casada, Passaporte no G035772660. Julio Fernando Ortega
Andrade, equatoriano, professor, solteiro, endereço para correspondência
N76 A OE2 – 181 Avenida Real Audiencia, Edif. CENIT, Quito, Equador,
Passaporte no 0400683686. Vocais suplentes: Marcela Cerrutti, argentina,
pesquisadora, separada, residente à Rua Corrientes no 2817, piso 7-B,
Buenos Aires, Argentina, CP 1193, Passaporte no 16.161.025. Jafmary
Féliz Ferreras, dominicana, pesquisadora, casada, residente à Calle
Segunda, no 1, Jardines del Caribel, Prologación Independencia, Distrito
Nacional, República Dominicana, Passaporte no SC2159555. Paulo Saad,
brasileiro, pesquisador, casado, direção postal Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Av. Dag Hammarskjold, no 3477,
Vitacura, Santiago, Chile, Código Postal 7630412, Passaporte no
YB442935. Comissão Eleitoral: Ricardo Ojima, brasileiro, professor,
divorciado, residente à Rua José Seabra, no 610, Praia do Cotovelo,
Paranamirim-RN, Brasil, CEP 59.161.-033, Passaporte no FB665299. Edith
Marlene Arrúa Sosa, paraguaia, pesquisadora, solteira, residente à
Paraguari, no 1080 y Rca de Colombia, Asunción, Paraguai, Passaporte n o
000 2282096. Diego Enrique González Galbán, cubano, demógrafo,
casado, residente à Calle D, no 326 entre 5ta y Goicuría, Alturas del
Sevillano, Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, Passaporte n o E 065 737.
Gilbert Brenes Camacho, costarricense, professor, solteiro, domiciliado De
la iglesia de Granadilla Norte, 125 m. SE, Apto. 1B, Aptos Doña Mayela,
Curridabat, San José, Costa Rica, Passaporte no 108430678. Nubia Yaneth
Ruiz Ruiz, colombiana, professora, casada, residente à Carrera 21#37-04,
Bogotá, Colômbia, Passaporte no 46356392. Comissão de Fiscalização:
Gilvan Ramalho Guedes, brasileiro, professor, solteiro, endereço para
correspondência Departamento de Demografia, sala 3093, Faculdade de
Ciências Econômicas (FACE), Universidade Federal de Minas Gerais, Av.
Antônio Carlos, no 6627, CEP 31270-901, Belo Horizonte-MG, Brasil,
Passaporte no FG444744. Lina Carmen Li Siarez, peruana, professora,
viúva, residente no Edif. Los Olmos, no 701, Residencial San Felipe, Jesús
María, Lima, Peru, Passaporte no 6012656. De acordo com o que havia sido
estabelecido anteriormente pela Assembleia, seu Presidente submeteu à
votação a planilha nominal de candidatos, a qual foi aclamada com duas
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abstenções. O Presidente eleito do Conselho de Direção, Enrique Pelaez,
faz um breve discurso de agradecimento aos colegas que com ele assumem
a direção da ALAP a partir de 2015 e anuncia as linhas gerais do plano de
trabalho: fortalecimento dos vínculos e sinergias com as demais
associações regionais; eventos intermediários em 2015 a exemplo do
seminário “Movilidad Humana, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
en América Latina” previsto para junho do próximo ano; realização do VII
Congresso da ALAP 2016 no Brasil; fortalecimento da relação com as
agências de fomento e de desenvolvimento. Enrique Pelaez também felicita
Marcela Cerrutti e Georgina Binstock pelo trabalho realizado à frente da
RELAP e anuncia que para o período 2015-2016 a RELAP terá como sede
a Universidad de la República no Uruguai, e que os novos editores serão
Wanda Cabella e Ignacio Pardo. Comenta também que está em estudo a
conversão da revista em uma publicação exclusivamente digital. Agradece
imensamente a Jorge Rodríguez Vignoli pelo trabalho desenvolvido junto
às publicações da ALAP e anuncia os nomes de seus substitutos: Tirza
Aidar, Bruno Ribotta e Luciana Gandini. Nada mais havendo a tratar, às
22h 03min do dia quatorze de agosto de dois mil e quatorze, se dá por
finalizada a Assembleia.

Fernando Lozano
Presidente da Assembleia
Retorno Casahuates no 39, Fracc. La Cañada 3ª Sección, Cuernavaca,
Morelos 62160, México
Passaporte no G09625870

Joice Melo Vieira
Secretaria da Assembleia
Rua Tereza Zogbi Geraij Mokarzel, 47, Edifício Gebrael Mokarzel, Apto
12, CEP 13084-065, Campinas-SP, Brasil.
CPF 306.035.628-92
Passaporte no FG595922
6

