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O abaixo assinado Tradutor Público Jummentado e Intérprete Comercial na .~
Pmça do Rio de Janeiro, Capilal do ESlado do Rio de Janeiro, República :.::
Federativa do Brasil, confonne Portaria "p" N°. 32, de 13 de Setembro de ;~
1974, assinada pelo Presidente da Junta Comercial do então Estado da J~~
Guanabara. ATESTA que lhe foi apresentada matéria exarada em idioma -.~=:.
Espanhol, a fim de traduzi-Ia para o vernáculo. o que cumpre em virtude de ~5
seu oficio, como segue: ! F-

i:
TRADUÇÃON° 33 .122/08 ~i:

Ata da Assembléiade Constituiçãoda Associação -O

Latino-americana de População - ALAP.-------------
As 18 horas e 30 minutosdo dia vinte de setembro

do ano dois mil e quatro, na cidade de Caxambú,

Estado de Minas Gerais, Brasil, perante 149

associados, a Sra. Maria Coleta de Oliveira,

Presidentedo ComitêProvisóriode AdministraçAoda

ALAP, abre a sessãoda Assembléiade ConstituiçAo

da Associação Latino-americana de PopulaçAo - ALAP,

levando à consideraçAo dos membros da Assembléia a

Ordem do Dia que será tratada de acordo com a

convocaçAopúblicarealizadae que diz: -----------
DiscussAo e aprovação da nova redação do

Estatuto da ALAP; ---------------------------------
2 - EleiçAo do Conselho de AdministraçAo e demais

autoridades da ALAP; ------------------------------

3 - Outros assuntos de interesse dos participantes.

NAo havendo oposiçãoà Ordem do Dia, a seguir a

Sra. Maria Coleta de Oliveira propõe nomear o

presidente e o secretário da Assembléia. Por
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aclamação,decide-seque caberáà Sra. de Oliveira

presidira Assambléia. Em seguida,a Sra. Brlgida

Garclapede a palavrae propõeà Assembléiaque o

Se. Teobaldo Espejo seja o Secretariode Atas e

solicitao voto da Assembléia,que, por aclamaçAo,

importância das atividades e reuniões

-------------------o indica para o referido cargo.

A Sra. Maria Coleta iniciao ato expressandoque,

nesta oportunidade,serão tratadosdois itens

agenda: primero, a aprovaçAo do Estatuto da ALAP

segundo, a escolha

Segue expondo seu ponto de vista,

realizadas nos últimos anos no Brasil,

Paraguai, Argentinae México, que

criação da ALAP, e destaca as participaçõesdo

Sres. Ricardo Tavares (Brasil) e Hugo Oddone g !li. a r

(Paragua1). ~f;-. .:;~ :! "jA seguir,apresentao Estatutoda ALAP e prop<i6twn tr\lA t lil
U'C.P_ , - N

recesso de 15 minutospara que os presentesleiam ...
as cópias do documentoque lhes foram entregues.

FernandoLozano pede a palavra e solicitaque Hugo

Oddone, o qual colaborou com a redação dos

Estatutos, faça uma exposição dos principais pontos

a serem abordados.Ap6s a exposição,o Se. Hugo

Oddonedestaca os pontos relacionadoscom a sede,
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domicllio legal, personalidade juridica, categorias

de sócios, representação institucional,

temporalidade das assembléias, órgãos

administração, processo ele i toral. Finalmente,

solicita que os presentes exponham suas propostas e

considerações.A seguir,o Sr. JorgeBravoe Edith

segundo, Maria Coleta responde que o financiamento

da associaçãovirá das agênciasde fomento e do

pagamentodas anuidades.-------------------------_

A presidenteda Assembléiasubmete à votação da

Assembléia o Estatuto, o qual é aprovado por

unanimidade.-----------------------------------___
Antesde passarà eleiçãodo Conselho,a Presidente

da Assembléi~ lê as cartas recebidas da: Associação

ColOmbiana de Demografia e Estudos da População -
AKADEMOS - solicitando sua inclusão como membro

lnstitucionalda ALAP e indicandoMagda Ruiz como

seu porta-vozoficialneste evento; outrossim,a

Associação Paraguaia de Estudos da População

ADEPO e o Centro de Ensino, Capacitação e

Tecnologia Campesina CECTEC solicitam sua
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Pantelides perguntam, respectivamente,sobre as

condições de participação e financiamento.No

primeiro caso, Ricardo Tavares responde que

qualquer pessoa juridica poderá ser membro: no



incorporação como sócios institucionais. Informa-se

que as cartas serão entregues ao Conselho de

Administraçãoa ser escolhido,o qual fará as

dia, relativo à escolha do Conselho
de ~

gestões necessárias. ~
A seguir,' é tratado o segundo ponto da ordem do~

Administraçãoe feitasas negociaçõespreliminaresi
~

para a obtenção de um consenso na formação

primeiroConselhode

Informa-seque a escolhapoderáser realiza

aclamação ou pela contagem de mãos, e o pe

vigência

seguida,são apresentadosos nomes propostosp

integraros diferentesórgãosde administração
-- ~

ALAP (o Conselho de Administração, o Comitê de ::~ ~ g:-

Fiscalização e o Comitê Eleitoral): =s~Conselhode AdministraçAo. e§ ~
,
P

'
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Presidente: Ale]andro ISldoro Canales CeftCR 'IIiI S/LVII'" m'
"'CR:. E ~

chileno,casado,professor,com residenciana: ~u~' 11111~12 de Diciembre614 - Colo Chapalita,Zapopan,

Jalisco - México.CP 45040 - PassaporteChileno

N°7845919-0. --------------------------------------

Vice-preside~~e: Suzana Marta Cavenaghi, solteira,

Pesquisadora/Professora, com residencia na: Praia

do Flamengo, 98 apto. 209, Rio de Janeiro, RJ, CEP
,
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22210-030 - Passaporte: CC 321970, CPF 102.396.168-

71, RG 13913910-7 ---------------------------------
Secretária: Zulma C. $osa de Servin, Paraguaia,

casada, Lic. Matemática-Estatistica - Residencia:

Paris e' Puerto Pinasco. Laurelty Luque

Passaporte Paraguaio N°.: 1.249.819 ---------------
Te.oureiro:Teobaldo Ney Espejo Nunez, Peruano,

casado, demógrafo,com residenciana: Guatemala

126, Miraflores, Lima 18 Peru Passaporte

Peruano N°0839984. --------------------------------
Voqais Tit:ulares: ---------------------------------
Hecnán Gustavo Otero, Argentino, solteiro,

Professorda UniversidadeNacional do Centro da

Provinciade Buenos Aires, Pesquisadordo Conselho

Nacional de PesquisasCientificase Tecnológicas

(CONICET), com residencia na: 25 de Maio 149 (7000)

Tamdil. Provincia de Buenos Aires. Argentina -
Passaporte Argentino 14.913.027N. -----------------
Jorge Martlnez Pizarro, Chileno, casado, geógrafo,

com residencia em: General Gorostiaga 951 D,

Santiasgo do Chile - Santiago do Chile - Passaporte

Chileno 7697428-4. --------------------------------
Ciro Martlnez Gómez, Colombiano, casado,

Economista-demógrafo,com residenciaem: Carrera,
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Voqai. Suplen~e!l.
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CarlosJavierEcharri,Mexicano.Casado,demógrafo,~

~

residência em:

Demográficos- Universidade de Havana - C

41N°2003Playa 13- Havana,Cuba-

Andrea Collado, Costa-riquenha,

residencia em: Centro centro-americano de Popu

- Universidade da Costa Rica - San José 2060 -

PuebloLibre,Lima 21 - Peru

- Pasaporte ~o0889100. ------------------__________

NormaMeichtry.----------------------------_______
Ameghino 850, Dpto 12-A - 3500 Resistencia, Chaco.

- Argentina. PasaporteN°9.850.969.---------------
COmi~éEl.i~oral. ---------------------------------
Ti~ular... ----------------------------------------

HugoOddone. --------------------------------------

com residenciaem: Insurgentessur 3493-26-103,

Colo Vila Olimpica, DeI. Tlalpan, México,

14020-México- PassaporteMexicano

Sonia Catasús Cervera, Cubana,
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Assessor de PopulaçAo e Desenvolvimento

paraguai Documento de Identidade

N°115.561.----------------------------------------

Ignés Helena OLivd Perpetuo. ----------------------

R. Curitiba 832/816 - 30.110-120 - Belo Horizonte,

HG. Brasil - Passaporte N° CH559248. --------------

Hariana Paredes. ----------------------------------

Reconquista 382 Apto. 401 11300 Montevideo -

Uruguai - Passaporte N° 1.116.803-5. --------------

Supl.n~8. ----------------------------------------
Anltza Freites. -----------------------------------
Universidade Católica Andrés BeIla Edit.

postgrado, Piso - Hontalban- La Vega - Apartado

Postal 20.332 Caracas (1020 I Venezuela

Passaporte N° A-181399. ---------------------------
Clara Baez. ---------------------------------------
Escrit6rio Nacional de Estatistica República

Dominicana Passaporte: ? ------------------------

A Presidente de Assembléia solicita a aprovaçAo, e

a Assembléia, por aclamaçAo, aceita as listas

apresentadase, a conviteda Sra. Maria Coletade

Oliveira, passa a fazer parte da mesa o novo

Conselho de Administraçãoda AssociaçAoLatino-

americanade PopulaçAo.O novo Presidente da ALAP

apresentase~ discursoinaugural,no qual ressalta
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e.agradece o trabalho de Maria Coleta e Rlcardo

Tavares, integrantes do Comitê Provissório de

Administração, na criação da ALAP, e também o apoio

prestadoem todomomentopelaABEP,explicaainda a

"filosofia' institucionalque serviráde base para o -;;;I

trabalho da ALAP e apresentaas diretrizesgeraisI ~

da nova gestãonos próximosdois anos.

O novo Tesoureiro,Teobaldo Espejo,

presidente da ALAP, explica a proposta

------------

anual dos associados, ou seja,

associadosnão estudantese US$lO para a

estudantes. A seguir, a assembléia inicia

~o.qual, vários associados apresentam sua

novas propostas como a de

propõe o pag!3:mento bi-anual de

institucionais, a mesa coloca em votação a proposta

de U$20 por cada instltuiçAo,a qual é rejeitada

com um resultadode 32 a favor,51 em contrae 7

abstenções. ~--------------------------------------

.,......-
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A seguir, o Sr. José Maria Carr6n propõe a votação

da proposta inicial de U$20 para associadosnAo

estudantes e US10 para estudantes, proposta

aprovada pela maioria absoluta da Assambléia. José

Maria Cârr6n também propõe que o novo Conselho de

AdministraçAo forme uma comissão para estudar e

fazer uma proposta para o valor anual..ffi
~

insti tucional. Tal proposta é aprovada por'i~
aclamaçAo. ~

O
As 21 horas do dia vinte de setembro de dois mil e m

~

quatro, o Presidente da ALAP agradece a presença' fj. O

dos associados e encerra a Assembléia Constitutiva. ?
Caxambú, 20 de setembro de 2004. : ~

O
(a.il.) Teobaldo Espejo Núnez - Secretário de Atas

da Assembléia. ------------------------------------

(a.il.) Maria Coleta F. A. de Oliveira - Presidente

da Assembléia-------------------------------------

NdT.: Todas as páginas do documenlo enconlravam-se

rubricadas. ---------------------------

li TlUlDUÇÃO FIEL. - Dou fé. carimbo e assino.

de Janeiro,RJ, BRASIL, dezenove de fevereiro
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