Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Ata da III Reunião Ordinária, 26 de novembro de 2010

Realizou-se em 26 de novembro último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique,
a III 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 em 2011. Eleição da Coordenadoria do

CCBBW.
5) Resultado da divulgação do CCBBW.
6) Eleição do CRBE e III Conferência de Brasileiros no Exterior (Rio de Janeiro, 2-3 de

dezembro).
7) Contribuição do CCBBW para a III Conferência.

8) Eleição para o Conselho de Estrangeiros de Munique – 28/11/2010
9) Outros assuntos.
10)Agendamento de data da próxima reunião do CCBBW.
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; Denise de Luca Rösler,
intérprete; e Luiz Gustavo Brinholi, jornalista e estudante de música. Participaram, como
convidados especiais, Martina Beck, psicoterapeuta; Ricardo Rivero, engenheiro técnico e
membro do Conselho de Estrangeiros de Freiburg; Dália Ferreira Bischof, assistente social da In
Via Kofiza; e Ana Flávia Heinzmann, socióloga. Participaram da reunião, por parte do
Consulado-Geral, a Ministra Monica Salski, o Segundo-Secretário Erwin Epiphanio e a ViceCônsul Vera Fraeb.
3.
Após dar as boas-vindas aos participantes, o Cônsul-Geral salientou a satisfação pela
realização, conforme previsto pelo Estatuto, da III Reunião do CCBBW no ano de 2010. Seguiuse breve apresentação dos presentes.

4.
Na sequência, a Sra. Gebauer relatou as atividades que foram realizadas pelo Conselho,
desde a última reunião, em agosto de 2010: divulgação das notas informativas do ConsuladoGeral, incluindo as informações relativas à eleição do CRBE; impressão de 1000 cartões de
visita e a sua distribuição para a comunidade brasileira durante o 2º turno das eleições; produção
de mais cartões e flyers do CCBBW para divulgação; e a criação de um banco de dados
cadastrais de brasileiros na página eletrônica do CCBBW, com capacidade para 30 mil
inscrições, ainda em teste. O Sr. Theodoro Rombauer relatou que houve um aumento
considerável de acessos à página eletrônica, como resultado da maior divulgação do CCBBW
junto à comunidade brasileira. Mencionou-se o desligamento de três membros do Conselho:
Suely Nunes Loewe, Eliane Faganello de Som e Sílvia Barbosa. Foram convidadas a participar,
como novos membros, as Senhoras Martina Beck, psicoterapeuta; Dália Ferreira Bischof,
assistente social da In Via Kofiza; e Ana Flávia Heinzmann, socióloga. Procedeu-se à assinatura
do termo de posse, após aclamação por todos os membros presentes.
5.
Em seguida, foram sugeridas atividades a serem realizadas pelo CCBBW em 2011. Entre
elas, a eleição da Coordenadoria-Geral e Secretaria-Executiva do CCBBW, ao término do
mandato dos mesmos, em 25 de março de 2011, permitindo, desde já, eventual campanha
eleitoral de algum membro que queira se candidatar; e o agendamento de uma reunião, no
começo do ano, para que fosse feito relato aos membros do CCBBW dos resultados da III
Conferência de Brasileiros no Exterior, por parte dos representantes da Alemanha na referida
Conferência.
6.
Na sequência, o Cônsul-Geral fez breve relato do resultado da eleição do Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE), do qual 32 brasileiros foram eleitos para
representar a comunidade brasileira no exterior (16 titulares e 16 suplentes), sendo 8 da Europa
(4 titulares e 4 suplentes). Lembrou ainda que a posse dos mesmos se dará durante a III
Conferência de Brasileiros no Exterior, no Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 2010.
A Coordenadora-Geral mencionou que o coordenador do Conselho de Hamburgo, Marcos
Romão, contatou os representantes escolhidos para o CRBE, solicitando informações sobre como
pretendem relacionar-se com os Conselhos de Cidadãos existentes e seus planos para difundi-los,
onde não existam. Relatou a resposta vinda de um dos representantes escolhidos, Carlos
Mellinger, do Reino Unido, que ressaltou a importância da criação de Conselhos de Cidadãos,
necessitando verificar se estão operando com a diversidade esperada, como ficou definido na II
Conferência Brasileiros no Mundo, o que se torna mais urgente em países onde haja maior
dispersão comunitária e número excessivo de brasileiros ainda não devidamente documentados.
O Sr. Ricardo Rivero sugeriu que o CCBBW contribuísse para o CRBE tanto quanto possível.
7.
Em seguida, no tópico referente à III Conferência, o Cônsul-Geral informou que a
Ministra Monica Salski representará o Consulado-Geral de Munique, em companhia da
Secretária-Executiva do CCBBW, Dra. Daniela Klinger. O Cônsul-Geral acrescentou que a
Embaixada do Brasil em Berlim e o Consulado-Geral de Frankfurt também enviarão

representantes à referida Conferência. A Dra. Daniela sugeriu levar três propostas à discussão
plenária da III Conferência, uma vez que seja dada a palavra aos representantes das delegações
presentes. A primeira proposta diz respeito à reiterada demanda de mais funcionários para o
Consulado-Geral em Munique, dado o aumento do serviço consular e à luz da carência de mãode-obra disponível. A segunda proposta é insistir para que seja aprovado pelo Congresso
Nacional, tão logo possível, o acordo bilateral Brasil-Alemanha, que versa sobre reciprocidade
na contagem de tempo de contribuição para aposentadoria - o que beneficiaria enormemente a
comunidade brasileira que há tempos contribui para a previdência alemã mas retorna ao Brasil
desprotegida. A terceira sugestão seria propor que se tornasse possível uma diferenciação entre a
homologação da sentença de divórcio e outras homologações diversas na justiça brasileira, a fim
de dar celeridade à primeira, junto ao STJ. Sugeriu-se que a Dra. Daniela buscasse coordenação
com os demais representantes e convidados provenientes da Alemanha, a fim de consolidar o
texto das propostas, antes da apresentação em plenário.
8.
Procedeu-se, em seguida, à divulgação das eleições para o Conselho de Estrangeiros de
Munique, que ocorreria no dia 28 de novembro. Dentre os 500 candidatos estrangeiros para 40
vagas, 8 são brasileiros, sendo 3 membros do CCBBW (Denise de Luca, Andréa Junqueira e
Fátima Nascimento). A função deste Conselho é prestar um aconselhamento administrativo aos
estrangeiros residentes há mais de 6 meses em Munique junto aos órgãos administrativos da
cidade, procurando garantir-lhes o acesso a médicos, advogados e psicólogos. Os membros do
Conselho de Estrangeiros de Munique têm mandato de 6 anos. O Sr. Ricardo Rivero aproveitou a
oportunidade para relatar as atividades do Conselho de Estrangeiros da cidade de Freiburg, do
qual faz parte.
9.
Na sequência, os assuntos suplementares foram discutidos. O Cônsul-Geral mencionou a
realização, no dia anterior, da jornada jurídica, aberta ao público, promovida pela Defensoria
Pública da União, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores. O evento teve
lugar no Consulado-Geral em Munique e permitiu que os três Defensores Públicos tomassem
contato com as principais demandas jurídicas da comunidade brasileira nessa cidade e
divulgassem os serviços gratuitos da Defensoria Pública da União para brasileiros
hiposuficientes financeiramente. O Cônsul-Geral lembrou que a jornada jurídica continuaria nas
cidades de Hamburgo, Berlim e Frankfurt, nos dias seguintes, sublinhando a sensibilidade do
governo brasileiro para os problemas das comunidades no exterior, através dessa iniciativa
inédita.
10.
O Cônsul-Geral agradeceu a participação de diversos dos membros presentes como
mesários nas eleições presidenciais passadas. Foram distribuídos informes sobre homologação de
sentença estrangeira de divórcio no Brasil, um “Guia de Retorno ao Brasil” (para nacionais
migrantes que retornam ao Brasil), um Guia da ACIBRA (Agência para Cultura e Informação
Brasil-Alemanha) e a programação da Defensoria Pública da União na sua passagem pela
Alemanha. Por fim, o Cônsul-Geral aproveitou para informar da existência da Posto Avançado de

Atendimento Humanizado ao Migrante (ASBRAD) no Aeroporto de Guarulhos, órgão recémcriado que recebe e encaminha brasileiros que retornam em situação de vulnerabilidade.
11.
Acordou-se, em princípio, com a data de 18 de março de 2011 para a realização da IV
Reunião Ordinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg.
12.
Os demais membros do Conselho, Irma Silvana de Melo-Rainers, Márcia Ribas,
Elisabete Carvalho Loichinger, Baby Matthiessen, Ana Maria Pires, Fátima Nascimento, Andréa
Junqueira Dessoy Maciel e Elisabete Köninger não puderam participar da reunião.

