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

Montevidéu, Uruguai, 25 de outubro de 2012 

Sendo as vinte horas e dez minutos do dia vinte e cinco de outubro do 
ano de dois mil e doze, Montevidéu, Uruguai, Fernando Lozano em sua 
qualidade de Presidente do Conselho de Direção 2011-2012 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. Brígida Garcia sugere o nome de Juan José Calvo para 
Presidente que recebeu aprovação por unanimidade dos presentes. Em 
seguida, Carlos Echarri sugere o nome de Ana Maria Nogales 
Vasconcelos para a função de Secretária, que também recebeu 
aprovação por unanimidade dos presentes. É dado formalmente início à 
Assembleia. Seu Presidente submete à apreciação a respectiva Ordem 
do dia, propondo alteração na ordem dos pontos 6 (seis) e 7 (sete) da 
pauta constantes do Edital público anteriormente divulgado. 
Considerando essa inversão, os tópicos da Ordem do Dia são propostos 
de acordo com a seguinte ordem: 1. Eleição do Presidente e Secretário 
da Assembleia; 2. Concordância dos associados com a Ordem do Dia 
proposta; 3. Seleção da forma de votação das listas do Conselho de 
Direção 2013-2014 (votação secreta ou aberta); 4. Apresentação do 
Informe Geral do Conselho de Direção 2011-2012; 5. Relatório da 
Comissão de Fiscalização 2011-2012; 6. Leitura e encaminhamentos do 
pronunciamento da ALAP sobre a agenda futura de população e 
desenvolvimento; 7. Votação ou divulgação do resultado da eleição 
para o período 2013-2014; 8. Assuntos gerais. A assembleia aprovou 
por unanimidade a nova ordem dia. Em seguida, o Presidente abriu o 
debate a respeito da forma de votação das listas para o Conselho de 
Direção 2013-2014, Comissão de Fiscalização e Comissão Eleitoral. 
São apresentadas as alternativas de votação secreta, durante a 
realização da Assembleia, ou aberta, por mão levantada, no final da 
Assembleia, já que apenas uma lista completa de candidatos havia sido 
inscrita como aos cargos eletivos da Direção da ALAP gestão 2013-
2014. Foi solicitada a leitura dos nomes que compõem a lista de 



candidatos a Direção da ALAP. Logo após, o Presidente colocou em 
votação o mecanismo de votação. Por ampla maioria, com dois votos 
contrários e nenhuma abstenção, os participantes decidiram efetuar a 
votação para o conselho de Direção, comissão de fiscalização e 
comissão eleitoral de forma aberta, por meio de mão levantada. Como 
seguinte ponto da ordem do dia, o Presidente da Assembleia convidou 
o Presidente do Conselho de Direção, Fernando Lozano Ascencio, para 
a apresentação do Informe Geral do Conselho de Direção. O informe 
cobriu os seguintes temas: 1) Aspectos organizacionais da Comissão de 
Direção (estrutura da gestão); 2) Funcionamento administrativo; 3) 
Publicações; 4) Eventos; 5) Afiliação; 6) Redes ALAP; 7) 
Comunicação com os sócios; 8) Finanças;  9) Conclusões. Com relação 
à estrutura de gestão, o Presidente informou sobre as mudanças 
ocorridas ao longo do período de gestão na composição da  Comissão 
de Direção 2011-2012.  Por motivos de trabalhos assumidos após a 
eleição e que não possibilitaria tempo de dedicação às atividades da 
ALAP, o vice-presidente Enrique Peláez e o secretario de finanças 
Paulo Jannuzzi solicitaram afastamento. Como previsto no estatuto da 
associação, eles foram substituídos por Alejandra Silva Pizarro, como 
vice-presidente, e Roberto Luiz do Carmo, como secretário de finanças, 
ambos eleitos como membros vogais do Conselho de Direção. 
Fernando Lozano seguiu com a exposição da gestão descentralizada da 
associação, e discorreu sobre o funcionamento administrativo 
denominado de “esquema de solidariedade institucional”. Com o apoio 
das instituições de origem do presidente (CRIM-UNAM México), do 
secretário de finanças (NEPO-Unicamp Brasil) e da secretária geral 
(UDELAR Uruguai), foram constituídas três secretarias executivas que 
trabalharam de forma coordenada durante o período de gestão. As 
publicações realizadas pela ALAP em 2011-2012 (Relap e Serie 
Investigaciones) foram apresentadas e seus editores, Marcela Cerrutti 
da RELAP e Jorge Rodríguez Vignoli da Serie Investigaciones, foram 
parabenizados pelo trabalho realizado. Fernando Lozano também 
destacou a participação institucional da ALAP em vários eventos e 
reuniões internacionais e regionais, ressaltando o estreitamento das 
relações com associações de estudos populacionais regionais, entre elas 
União Africana de Estudos de População e a Associação Asiática de 
População. Em seguida, discorreu sobre a organização do V Congresso 



da ALAP, dando destaque à aliança e estreita colaboração com a 
Associação Uruguaia de Estudos de População (AUEP) e ao intenso 
trabalho com autoridades locais no nível federal, e diretamente com a 
presidência da república, que emitiu resolução declarando ser de 
interesse nacional a realização do V Congresso da ALAP em 
Montevidéu. Ao ter conhecimento dessa resolução da presidência, a 
assembleia aplaudiu entusiasticamente. Dando continuidade ao 
relatório, Fernando Lozano apresentou a relação dos patrocinadores e 
colaboradores do V Congresso da ALAP agradecendo a todos, e 
especialmente, aos escritórios do Fundo de População das Nações 
Unidas Regional (Lacro), do Uruguai e de Nova York, pelo apoio 
financeiro recebido. Passando ao tópico sobre afiliação, Fernando 
Lozano mostrou a evolução do número de sócios desde a fundação da 
ALAP em 2004, e contando atualmente com 668 sócios. Esse número 
foi apresentado segundo nacionalidade. Para finalizar o relatório, 
Fernando Lozano apresentou os pontos fortes e fracos das Redes da 
ALAP; a situação financeira da associação, com o número de sócios 
com anuidades em dia e as principais fontes de recursos financeiros 
para o funcionamento da associação e para a realização do V 
Congresso; e os desafios futuros, entre os quais: maior presença 
internacional, fortalecimento das afiliações institucionais, reforço dos 
esquemas de solidariedade institucional e diversificação das fontes de 
financiamento. A Assembleia aprovou o Informe Geral do Conselho de 
Direção por aclamação. Em seguida, o presidente da Assembleia 
convidou a Comissão de Fiscalização, composta por  Hugo Oddone e 
Jorge Dehay, para apresentar o seu relato. O relatório lido por Hugo 
Oddone aprovou o Balanço bienal apresentado pelo Conselho de 
Direção 2011-2012, e  foi entregue formalmente à Secretaria Geral para 
consulta dos associados. O Relatório Financeiro foi colocado em 
votação e a assembleia o aprovou por aclamação. Para apresentar 
pronunciamento da ALAP sobre a agenda futura de população e 
desenvolvimento, o presidente da Assembleia convidou Fernando 
Lozano para leitura do documento e para dar esclarecimentos de 
encaminhamentos. Após a leitura, a seguinte proposta de 
encaminhamento foi colocada em votação: leitura do documento na 
sessão de encerramento do V Congresso e encaminhamento do 
documento aos sócios para consulta, sendo o prazo dessa consulta a ser 



definido no momento do envio. A proposta foi aprovada por 
unanimidade pela assembleia. Antes de o presidente da assembleia dar 
inicio ao processo de votação, Suzana Cavenaghi propôs a inversão dos 
dois últimos pontos de pauta, para que a discussão sobre o valor da 
anuidade, constante de Assuntos gerais, pudesse ser realizada antes da 
votação para o Conselho de Direção 2013-2014. A proposta de 
manutenção da ordem do dia aprovada no início da assembleia foi 
colocada em votação e foi aprovada por maioria. Assim, deu-se 
prosseguimento ao processo de votação para os diferentes órgãos de 
Direção da ALAP (o Conselho de Direção, a Comissão de Fiscalização 
e o Comitê Eleitoral) gestão 2013-2014. Para leitura da lista e 
apresentação dos candidatos, o presidente convidou Rofilia Ramírez, 
membro da Comissão eleitoral. A lista completa apresenta-se a seguir: 
Conselho de Direção: Presidente: Laura Rodriguez Wong, brasileira, 
pesquisadora, separada, residente à Rua Itabira 841, apartamento 302, 
Lagoinha, Belo Horizonte, CEP: 31100-340,  5481109CPF nº  
01054772819, Vice presidente: Rogelio Fernández Castilla, argentino, 
professor, casado, residente à   Sarmiento 869 Torre E. Dpto. 7-F, San 
Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, República Argentina, 
Passaporte nº 13.539.891. Secretaria Geral: María Alejandra Silva 
Pizarro, chilena, assistente de programas, solteira, residente à 
Montecassino 930, las Condes, Santiago, Chile, Passaporte Nº 6.964.534-
8, Secretário de Finanças/Secretário Administrativo: José  Eustáquio 
Diniz Alves, brasileiro, pesquisador, divorciado, residente a Praia do 
Flamengo, 98, apto 209, CEP 22210-030, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 
Passaporte nº FB411097, CPF: 231314896-34. Vogais: Carlos Javier 
Echarri Cánovas, mexicano, professor, casado, residente à Insurgentes 
sur 3493 Edificio 29 Dpto. 102, Villa Olimpica, Delegación Tlalpan, 
México, D.F. 14020, Passaporte nº G07150867. Arodis Robles, 
Costarricense,  professor casado, endereço Universidad de Costa Rica, 
San José, 2060, Costa Rica, Passaporte nº 800650522, Carmen Elisa 
Flores, colombiana, casada, residente à Calle 64 nº 3B – 52, apartamento 
804, Bogotá, Colômbia, Passaporte nº P058287, Vogais suplentes: 
Carmen Varela Petito, uruguaia, professora e pesquisadora, casada, 
residente à Br. España 2584 apartamento 004, Montevideo, Uruguai, 
Passaporte nº 12981125, Dina Carmen Li Suárez, peruana, viuva, residente 
à Edificio Los Olmos 701 – Residencial San Felipe, Jesús Maria Lima 11, 
Lima, Peru, Passaporte nº 4457754. Leandro González, argentino, 



professor, casado, residente à Av. Cárcano 336, Mendiolaza, CP 5107, 
Cordoba, Argentina, Passaporte nº 21.099.431. Comitê Eleitoral: Victor 
Arocena, peruano, professor, divorciado, residente à Av. Arnaldo 
Márquez 1053, dpto 302 A, Lima, Peru, Passaporte nº 3341970. Didimo 
Castillo, mexicano, professor, solteiro, residente à Saratoga 1014, Dpto. 
402, Col. Portales, Del. Benito Juárez, México, D.F. CP 03300, México, 
Passaporte nº 1666943. Daylin Javique Rodriguez, cubana, pequisadora, 
solteira, residente à Calle 168, Edificio BDE-2, Apto. 7. Reparto Flores, 
Playa, La Habana, Cuba, Passaporte nº 0958213. Brenda Yepez, 
venezuelana, pesquisadora, solteira, residente à Calle 3ª Residencias 
Alba. Piso 6, Apto. 31, La Urbina 1073, Caracas, Venezuela, Passaporte 
nº 040934105. Edith Marlene Arrua Sosa, paraguaia, solteira, residente à 
Paraguari 1080 c/RCA de Colombia, Asuncion, Paraguai, Passaporte nº 
002282096. Comissão de Fiscalização: Anitza Freitez, venezuelana, 
professora, solteira, residente à Urb. Juan Pablo II, Parque 2, Apto. 1ª-10, 
Montalbán, Caracas, Venezuela, Passaporte nº 51072575. Juan José 
Calvo Silva, uruguayo, soltero, economista, residente na calle Maciel 
1388 apto 4, Montevideo, Uruguay, Pasaporte nº 1.912.903-9. 
Menciona-se também nomes de outros colaboradores que não são parte 
da lista de candidatos, Jorge Rodriguez (Chile) como  assessor do comitê 
de publicações, Marcela Cerrutti e Georgina Binstock como editoras da 
RELAP. Conforme ao estabelecido anteriormente pela assembleia, seu 
Presidente submeteu à votação a planilha nominal de candidatos, a qual 
foi aclamada à mão levantada por unanimidade. A presidente eleita do 
Conselho de Direção, Laura Wong, solicita a palavra para agradecer aos 
colegas que com ela assumem a Direção da ALAP a partir de 2013 e 
anunciar o plano de trabalho que será apresentado na sessão de 
encerramento do V Congresso. O presidente da assembleia dá 
prosseguimento à ordem do dia com Assuntos Gerais. O tema sobre o 
valor da anuidade ALAP é colocado em discussão. Suzana Cavenaghi 
propõe a manutenção dos  valores das anuidades cobradas em 2011-
2012. É proposto por Fabiana del Popolo que ALAP busque outras 
formas de pagamento, com outros cartões de crédito. O presidente 
esclareceu que essa última proposta somente poderá ser implementada 
caso não gere custos adicionais à associação. O Presidente faz a 
proposta para o novo conselho de direção buscar alternativas para 
aprimorar a forma de pagamento das anuidades com objetivo de 
facilitar esse pagamento para sócios residentes em países que têm 
restrições de compra/venda de moedas estrangeiras. Esta  proposta é 



aprovada por maioria. Sobre os valores das anuidades se aprova a 
manutenção dos valores de 40 dólares americanos para anuidades 
individuais para sócios residentes em países de alta e média renda per 
capita e 30 dólares americanos para residentes em países de baixa 
renda per capita e de 20 dólares para estudantes. A anuidade 
institucional permanece em 150 dólares americanos. Ainda em 
Assuntos Gerais, Alejandro Giusti cobra posição da ALAP sobre a 
retirada do espanhol como língua oficial do próximo Congresso da 
IUSSP. Maria Eugenia Cosio Zavala comenta sobre a dificuldade da 
manutenção do idioma francês como língua oficial daquele Congresso e 
sobre as gestões que estão sendo realizadas para garantir a tradução 
simultânea também para o francês. Fátima Juárez, membro do comitê 
organizador do Congresso da IUSSP, comenta que o espanhol nunca foi 
idioma oficial, dizendo que foi utilizado no Congresso da França dado 
que o comitê organizador local tinha conseguido recursos para tal. 
Comenta sobre as dificuldades encontradas em Busan, Coreia do Sul, 
para tradução simultânea em outros idiomas além do inglês e chinês. 
Após diversos comentários sobre essa questão, a assembleia aprova, por 
maioria, que a ALAP encaminhe solicitação à IUSSP de que o Espanhol 
seja considerado idioma oficial em seus Congressos.  Nada mais 
havendo a tratar, às 21h53min do dia vinte e cinco de outubro do ano 
de dois mil e doze, se dá por finalizada a Assembleia. 
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