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Ata da Assembléia Geral Ordinária de associados da Associação Latino-
Americana de População – ALAP 

Córdoba, Argentina 
26 de setembro de 2008 

 

Sendo as 19:00 horas do dia 26 de setembro do ano de dois mil e oito, cidade de Córdoba, 
Argentina, Dora Celton em sua qualidade de Presidenta do Conselho de Direção 2007-2008 
da Associação Latino-Americana de População - ALAP, 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 19:15 horas. Sendo as 19:15 horas, 
Dora Celton dá início em segunda convocatória à Assembléia Geral de Sócios pede a 
assembléia que seja indicado um de seus membros para presidir a Assembléia e outro para 
secretariá-la. José Eustáquio Diniz Alves sugere os nomes de Maria Coleta Oliveira e 
Wanda Cabella para as funções, respectivamente, de Presidente e Secretária, o que recebeu 
aprovação por unanimidade dos presentes. É dado formalmente início à Assembléia. Sua 
Presidente submete à apreciação a respectiva Ordem do Dia, nos termos que contam no 
Edital público anteriormente divulgado. São os seguintes os tópicos da Ordem do Dia: 1. 
Eleição do Presidente e Secretário da Assembléia; 2. Seleção da forma de votação das listas 
do Conselho de Direção 2009-2010; 3. Informes gerais do Conselho de Direção; 4. 
Relatório financeiro da Conselho Fiscal; 5. Votação de valores das anuidades dos sócios 
individuais e institucionais da ALAP; 6. Assuntos vários; 7. Divulgação dos resultados da 
eleição. Sendo conhecida esta agenda, se abre o debate a respeito da forma de votação das 
listas do Conselho de Direção 2009-2010, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral. São 
apresentadas as alternativas de votação secreta ao final da Assembléia ou por mão 
levantada durante a Assembléia, já que apenas uma lista completa havia sido inscrita como 
candidata ao Conselho de Direção 2009-2010. De forma unânime, os participantes 
decidiram efetuar a votação para o Conselho de Direção, Conselho Fiscal e Comitê 
Eleitoral por meio de mão levantada, o que se agrega à Ordem do Dia. Como seguinte 
ponto da ordem do dia, a Presidente do Conselho de Direção 2007-2008, Dora Celton, 
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 III Congresso; informe acerca de 
receitas e despesas; e criação e andamento de redes temáticas. Durante o mandato iniciou-
se a publicação da Revista da ALAP, com a edição de seu primeiro número. Foram também 
dados passos importantes para a divulgação das atividades da ALAP na comunidade 
internacional por meio de um boletim eletrônico editado periodicamente. Além do informe 
acerca das atividades científicas, a Presidenta do Conselho relata aos participantes 
problemas institucionais que afetam a produção de estatísticas, com especial menção a fatos 
recentes relativos ao INDEC da Argentina. Finalmente, agradece a gestão dos integrantes 
do Conselho de Direção 2007-2008. O documento completo foi entregue formalmente e 
esta disponível na Secretaria Geral para consulta dos associados. Em seguida, tomou a 
palavra a Presidente do Conselho Fiscal, Adela Pellegrino que relatou que o Conselho 
Fiscal, integrado por ela e por Carlos Eduardo Aramburú (ausente), validou o Relatório 
Financeiro que forma parte do Informe Geral do Conselho de Direção 2007-2008, 
esclarecendo que o balanço financeiro da ALAP, solicitado a uma empresa contábil, estará 
disponível em janeiro 2009, pois a Associação teve seu registro concluído em julho de 
2008. A Assembléia aprovou o Relatório Financeiro por unanimidade. Em seguida, passou-
se à discussão do item da Ordem do Dia relativo ao valor da anuidade da responsabilidade 
dos membros da ALAP. Mónica Ghirardi propõe que a anuidade individual aumente de 20 
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para 30 dólares americanos. Esta proposta é colocada em votação à mão levantada e é 
aceita por unanimidade. Em seguida, outro integrante da Assembléia, Alejandro González, 
propõe que a anuidade institucional seja aumentada na mesma proporção que a anuidade 
individual, de 100 para 150 dólares americanos, aplicando-se o mesmo critério para a 
anuidade dos estudantes, que passaria de 10 para 15 dólares americanos. Estas propostas 
são colocadas em votação à mão levantada e são aceitas por unanimidade. Finalmente, 
Alejandro González, presidente da Associação Colombiana de População, encaminha 
quatro propostas: a) que a ALAP faça um reconhecimento expresso da Carmen Miró e do 
CELADE no cinqüentenário dessa instituição; b) que a ALAP faça um reconhecimento 
expresso de apoio de todas as representações da UNFPA na Região; c) que seja instituído 
um comitê assessor do novo Conselho Diretivo, formado pelos ex-presidentes da ALAP; d) 
que as datas dos eventos de População e Demografia sejam coordenadas, para evitar 
superposições de datas, que dificultam o comparecimento dos interessados, a exemplo do 
que ocorreu com aos congressos da ALAP e da Associação Brasileira de Estudos 
Populacionais (ABEP) neste ano de 2008. Carmen Miró pede a palavra, apóia as propostas 
feitas por Alejandro Gonzalez, mas sugere que as propostas sejam redigidas antes de serem 
consideradas pela Assembléia. A presidenta da mesa, Maria Coleta de Oliveira, alerta que a 
proposta (c) acarreta mudança dos estatutos da ALAP em assembléia convocada com esta 
finalidade inscrita em edital. Suzana Cavenaghi informa que, tendo em vista os estudos em 
curso sobre alterações estatutárias, a serem retomados pelo Conselho de Direção a tomar 
posse, esta sugestão poderá ser considerada e submetida à Assembléia no futuro próximo. 
Também a nova gestão deverá designar um grupo a fim de dar redação formal aos 
reconhecimentos sugeridos por González. José Eustáquio Diniz propõe que no comitê 
consultivo seja incluída Maria Coleta de Oliveira, presidente do Conselho Diretivo 
Provisório da ALAP, em consideração ao seu papel fundamental na criação da associação. 
Carmen Miró sugere passar a votar a proposta feita por Suzana Cavenaghi, no sentido de 
que a novo Conselho Diretivo dê seguimento às propostas formuladas por González. A 
proposta é aceita por unanimidade. Dando continuidade à Assembléia, dá-se início à eleição 
do Conselho de Direção, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral para o período de 2009-2010, 
a partir da lista inscrita previamente. 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 
Conselho Fiscal e o Comitê Eleitoral). Conselho de Direção: Presidenta Suzana Marta 

Cavenaghi, brasileira, pesquisadora, unida em união consensual, residente à Praia do 
Flamengo, 98, apto. 209, Rio de Janeiro, Brasil, Passaporte Nº CP 709232 e CPF 
102.396168-71; Vice-presidenta Sonia Isabel Catasús Cerbera, cubana, pesquisadora, 
casada, residente à Calle Avellaneda Nº 268 altos entre Josefina y Ursula, Víbora, 
Município 10 de octubre, Ciudad de la Habana, Cuba, Carnê de identidade Nº. 
45110507997; Secretário Enrique Peláez, argentino-espanhol, casado, pesquisador, 
residente à Lote 16, Manzana J, Barrio La Reserva (5003) Córdoba, Argentina, DNI Nº 
18564632; Tesoureira, Irene Casique, mexicano-venezuelana, casada, pesquisadora, 
residente à Retorno Casahuates No. 39, Fraccionamiento La Cañada, 3ª Sección, 
Cuernavaca, Morelos, CP 62160, México, Passaporte Nº 07280016658; Vogais Titulares 
Adela Pellegrino, uruguaia, casada, pesquisadora, residente à Calle Joaquín de Salterain 
1092, Montevideo 11200, Uruguai, Passaporte Nº. 8340818; Jorge Rodríguez Vignoli, 

chileno, casado, pesquisador, residente à Calle Ortúzar 1046-C, Ñuñoa, Santiago, Chile, 
Passaporte Nº 9480769-7; Lucero Zamudio, colombiana, casada, pesquisadora, Calle 12 
F1-17 ESTE, Facultad de Ciências Humanas, Bogotá, Colômbia, Passaporte Nº.: 41314951; 
Vogais Suplentes, Diego Enrique González Galván, cubano, casado, pesquisador, residente 
à Paseo Nº 60, esquina 5ª, Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana, Cuba, Passaporte 
Nº. 0802309, Paula de Miranda Ribeiro, brasileira, casada, pesquisadora, 
UFMG/FACE/Cedeplar, Avenida Antonio Carlos 6627, 31270-901, Belo Horizonte, MG 
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Brasil, Passaporte Nº CY063428; Juan Maria Carrón, paraguaio, casado, pesquisador, 
Cédula de Identidade Nº 114.652; Conselho Fiscal: Ivonne Rosa Szasz Pianta, mexicana, 
solteira, pesquisadora, Pasaporte Nº 05390011707; Anitza Freitez, venezuelana, Passaporte 
Nº A-187399, Comitê Eleitoral: Titulares, Cristina Marta Massa, Argentina, Passaporte 
Nº 11.702.468; Doris Cardona Arango, Colômbia, Passaporte Nº. CC 21609821; Dina Li, 

Peru, Passaporte Nº 445 7754; Suplentes, Carmen Varela, Uruguai, Passaporte Nº 
1.298.112-5, Núbia Ruiz, Colômbia, Passaporte Nº. UI 356.392. Conforme ao estabelecido 
anteriormente pela assembléia, suaa presidente submete à votação a planilha nominal de 
cadidatos, a qual é aclamada a mão levantada por unanimidade. A presidente da assembléia, 
Maria Coleta de Oliveira, fez um reconhecimento final a Dora Celton, Presidenta do 
Conselho de Direção da ALAP que deixará o cargo em janeiro próximo, segundo os termos 
dos estatutos da ALAP. Sendo as 20:30 horas do dia vinte e seis de setembro do ano de dois 
mil e oito, se dá por finalizada a Assembléia.  

 
Córdoba, 26 de setembro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
Wanda Cabella 
Secretária da Assembléia 
Pasaporte No. 1.462.266-6, Uruguai 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Coleta de Oliveira 
Presidenta da Assembléia      
Passaporte: CP 616220, Brasil 


