Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Ata da II Reunião Ordinária, 13 de agosto de 2010

Realizou-se em 13 de agosto último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique, a II
Reunião Ordinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg –
CCBBW no corrente ano. A pauta da reunião era a seguinte:
1) Abertura da Sessão pelo Cônsul-Geral, Embaixador Marcelo L. da S. Vasconcelos.
2) Relato da última reunião do CCBBW, pela Coordenadora-Geral, Sra. Rosanna Gebauer.
3) Atividades realizadas pelo CCBBW.
4) Atividades a serem realizadas pelo CCBBW.

5) Divulgação do CCBBW.
6) Eleição do CRBE.
7) Eleição Presidencial 2010.
8) Agendamento de data da próxima reunião do CCBBW.
9) Outros assuntos.
2.
Presidida pelo Cônsul-Geral Marcelo Vasconcelos, estiveram presentes os seguintes
membros do Conselho: Rosanna Ferrarezi Gebauer, Coordenadora-Geral do CCBBW e
Presidente da Associação Cultural Teuto-Brasileira (DBKV), os Secretários-Executivos do
CCBW, Theodoro Rombauer, engenheiro e Daniela Klinger, advogada; bem como Fátima
Nascimento, educadora; Ana Maria Lacerda Teixeira Pires, psicóloga clínica e social, 1°
Presidente da Linguarte - Brasilianische Bildungswerkstatt e.V.; Luiz Gustavo Brinholi,
jornalista e estudante de música; Elisabete Köninger, Representante do Consulado Honorário do
Brasil em Stuttgart; e Andréa Junqueira Dessoy Maciel, Representante da Casa do Brasil.
Participaram, como convidados especiais, Simone Malaguti, Doutora em Germanística e
Representante da Linguarte; Gustavo Dessoy Maciel, Presidente da Casa do Brasil; Monica
Prestel, do Conselho de Estrangeiros da Cidade de Munique; Sheila Vollhardt, autora e artista
plástica; e Anelize Campos Keim, tradutora. Participaram da reunião, por parte do ConsuladoGeral, o Segundo-Secretário Erwin Epiphanio e a Vice-Cônsul Vera Fraeb.
3.
Após dar as boas-vindas aos participantes, o Cônsul-Geral salientou a satisfação pela
realização, conforme previsto pelo Estatuto, da II Reunião do CCBBW no ano de 2010. O
Cônsul-Geral lembrou que o Estatuto, aprovado na reunião anterior, prevê a admissão de novos
membros, se este for o desejo da maioria, e sugeriu que, para eventuais convidados especiais, se

limitasse o número a cinco por reunião. O Embaixador lembrou também que a ausência de
membros do Conselho em três reuniões consecutivas, resultará na perda da condição de membro
do mesmo, de acordo com o artigo 10, 10.4. do Estatuto. Seguiu-se breve apresentação dos
presentes.
4.
Na sequência, procedeu-se ao relato, por parte da Coordenadora-Geral, da última reunião
do Conselho, quando o Estatuto do CCBBW foi votado e aprovado. A Sra. Gebauer informou
que tanto a Ata quanto o texto completo do Estatuto foram divulgados para a comunidade
brasileira e se encontram acessíveis para consulta na página web do CCBBW, cujo domínio foi
assumido oficialmente pelo Consulado-Geral em 26 de maio de 2010. Na sequência, a
Coordenadora-Geral relatou as atividades que foram realizadas pelo Conselho, desde março de
2010: divulgação das notas informativas do Consulado-Geral; elaboração e atualização das
informações da página web do CCBBW, incluindo uma explicação simplificada das funções do
Conselho; abertura de canal de comunicação, via web, para o envio de sugestões e dúvidas dos
brasileiros; e a inclusão dos dados dos sites das escolas “Linguarte” e “Estrelinha e.V.”, e do
curso de português “Que Legal” no portal Brasileiros no Mundo, do Ministério das Relações
Exteriores. A Coordenador-Geral encaminhou dúvidas e sugestões que recebeu da comunidade
brasileira ao Consulado.
5.
Em seguida, foram sugeridas atividades a serem realizadas pelo CCBBW ainda neste ano.
Entre elas, uma proposta de possibilitar o registro voluntário de visitantes à página do CCBBW, a
fim de que as informações sejam levadas a um maior número de brasileiros e de criar-se uma
rede de contatos própria do Conselho. Outra iniciativa proposta foi a confecção de um cartão de
visita do Conselho, a fim de facilitar a divulgação do mesmo. Sugeriu-se, também, a eventual
confecção de “flyers” de divulgação do CBBW que poderão ser afixados em locais de presença
de nacionais. Outra sugestão foi a criação, no site do CCBBW, de espaço próprio para perguntas
e respostas sobre os assuntos de maior interesse da comunidade brasileira.
6.
Na sequência, o Cônsul-Geral lembrou que, em breve, haverá a eleição do Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE), do qual oito a serem eleitos da Europa (4
titulares e 4 suplentes). O Consulado-Geral pretende canalizar informações mais precisas sobre o
referido pleito ao CRBE, assim que o Ministério das Relações Exteriores as disponibilizar. O
Embaixador ainda lembrou que a futura eleição de representantes do CRBE se realiza à luz do
aumento considerável de nacionais no exterior e da maior importância que o Governo brasileiro
vem dando às questões que envolvem os brasileiros no mundo. Mencionou-se a promulgação do
Decreto nº 7.217, de 15 de junho de 2010, que estabeleceu princípios e diretrizes da política
governamental para as comunidades brasileiras no exterior, instituiu as Conferências Brasileiros
no Mundo (CBM) e criou oficialmente o CRBE. O Cônsul-Geral sublinhou que a proposta de
texto do Regimento do CRBE ainda se encontra submetida à consulta pública, estendido o prazo
limite até o dia 11 de setembro próximo. As Sras. Anelize Keim e Sheila Vollhardt comunicaram
suas candidaturas ao CRBE.

7.
Procedeu-se, em seguida, à divulgação das informações recebidas até o momento, sobre a
futura eleição presidencial, cuja votação se dará no dia 3 de outubro próximo, nas instalações do
Consulado-Geral. Foi distribuído informe sobre a justificativa eleitoral entre os participantes da
reunião, cujas informações já constam das páginas eletrônicas do Consulado-Geral e do
CCBBW. Adicionais orientações serão repassadas ao Conselho, tão logo o Cartório Eleitoral do
Exterior as transmita ao Consulado-Geral. O Cônsul-Geral agradeceu os mesários voluntários
presentes pela participação no dia do pleito.
8.
Acordou-se, em princípio, com a data de 1º de dezembro de 2010 para a realização da III
Reunião Ordinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg.
9.
Por fim, os assuntos suplementares foram discutidos. A Sra. Monica Prestel relatou as
atividades do Conselho de Estrangeiros da Cidade de Munique, de cuja Seção de Direito de
Estrangeiros e de Imigração é porta-voz. A Sra. Prestel solicitou aos membros do CCBBW que
divulguem, junto à comunidade brasileira, a realização da próxima eleição deste Conselho, em
28 de novembro próximo. Na sequência, a Sra. Andrea Junqueira Dessoy Maciel informou sobre
sua participação em encontro organizado pela coordenadoria do Conselho, que tematizou a
realização de eventos culturais e festivos, visando, em determinados eventos, o trabalho em
conjunto entre a DBKV e a Casa do Brasil, ou também entre todas as outras entidades
representadas nesse Conselho. Decidiu-se que reuniões para a organização de eventos deverão
ser realizadas em separado. O Cônsul-Geral convidou os participantes da reunião do CCBBW a
assistir em apresentação a mezzo-soprano Angela Diel, no dia 8 de outubro próximo, evento que
faz parte do Programa de Difusão Cultural do Posto para o ano de 2010. Finalmente, o
Consulado-Geral solicitou a doação de livros para presidiários brasileiros na jurisdição consular.
10.
O Sr. Luiz Gustavo Brinholi pediu a palavra para expressar o desejo de que seja dada
prioridade a uma política de divulgação cultural mais consistente, eficiente e diversificada por
parte do Governo brasileiro, evitando, quando possível, a realização de eventos culturais
embasados em recorrentes estereótipos brasileiros. O músico salientou que houve um
incremento no interesse alemão na cultura brasileira e, segundo ele, seria apropriado aproveitar o
momento para analisar opções alternativas de divulgação cultural, levando-se em consideração as
especificidades do calendário local e as eventuais limitações de verba orçamentária.
11.
Averigou-se a possibilidade da realização de um Consulado itinerante em Stuttgart. O
Consulado-Geral tomou nota da consulta, com vistas a operacionalizar a atividade
oportunamente.
12.
Os demais membros do Conselho, Eliane Faganello de Som, Irma Silvana de MeloRainers, Sílvia Barbosa, Márcia Ribas, Baby Mattiessen, Denise de Luca Rösler, Elisabete
Carvalho Loichinger e Suely Nunes Loewe não puderam participar da reunião.

