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Getting To Know Your LASA: 
As atas do Conselho Executivo tornam-se públicas

Respondendo à sugestão dos membros e em 
favor de um processo de transparência na 
tomada de decisões da Associação, o Conselho 
Executivo da LASA decidiu, em sua reunião de 
maio de 2020, que as atas das decisões tomadas 
pelo Conselho Executivo se tornassem públicas 
aos membros. 

O Conselho Executivo da LASA é o órgão 
eleito por seus membros para discutir as 
diversas questões relacionadas à Associação e 
seus membros e tomar as ações necessárias 
em benefício da Associação. Para tanto, o 
Presidente da LASA realiza reuniões, pelo menos 
uma vez por ano, conforme estabelecido na 
Constituição e no Estatuto da LASA, onde são 
discutidos e votados temas de interesse para os 
membros.

O Comitê Executivo atual é composto por um 
total de vinte membros. Apenas onze membros 
têm voz e voto: o ex-presidente, o atual 
presidente, o vice-presidente eleito, o tesoureiro, 
o representante dos estudantes graduados e 
seis membros eleitos pelos membros. 

Os outros nove membros têm apenas voz, mas 
sem direito a voto: o diretor executivo da LASA, 
o editor da Latin American Research Review 
(LARR), os coordenadores atuais do programa 
do Congresso, os editores do Latin America 
Research Commons (LARC) e os membros do 
comitê do plano estratégico da LASA.

Na reunião de maio de 2020 do Conselho 
Executivo, foram discutidas 16 ações 
relacionadas a questões do Congresso, à 
representação dos membros no Conselho 
Executivo, à prestação de contas e criação de 
novos subcomitês. Dessas 16 ações, 11 foram 
aceitas por unanimidade e 3 foram aceitas por 
consenso. 

Para mais detalhes, convidamos todos os 
membros a reverem as ações e nos enviarem 
seus comentários. // 
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