Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Ata da Reunião Extraordinária de 30 de julho de 2013

Realizou-se, em 30 de julho último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique, das
17:00 às 19:00, Reunião Extrardinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e
Baden-Württemberg – CCBBW – em cumprimento às instruções do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil. A reunião teve como ponto único de sua pauta a reestruturação do
Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, CRBE, instituída pelas portarias 376 e
377, de 4 de julho de 2013.

1. Presidida a reunião pelo Cônsul-Geral, Embaixador Antonio Carlos Coelho da Rocha, a ela
estiveram presentes os seguintes membros do Conselho: a Coordenadora-Geral Rosanna
Ferrarezi Gebauer, presidente da DBKV – Associação teuto-brasileira; a Secretária-Executiva
do CCBBW, Denise de Luca Rösler, intérprete; Andrea Menescal Heath, representante da
escola infantil Estrelinha e.V.; Dalia Ferreira Bischof, assistente social;; Elisabete Köninger,
do Consulado Honorário do Brasil em Stuttgart; Kalinca Vicente, arquiteta e representante do
grupo Abadá-Capoeira e.V.; Ricardo Rivero, engenheiro florestal de Freiburg, BadenWürttemberg; Silmara Jahn, representante do Estrelinha e.V. e Theodoro Rombauer, anterior
Secretário-Executivo do CCBBW, engenheiro. Participaram da reunião, por parte do
Consulado-Geral, a Ministra Monica Salski, as Vice-Cônsules Vera Fraeb, Moema de
Medeiros e Dra. Sonia Azen e a Auxiliar de Apoio Erica Cabrini.
2. O Cônsul-Geral deu as boas-vindas aos participantes e salientou a satisfação pelo
significativo número de membros presentes, apesar do caráter extraordinário da reunião e do
início das férias escolares no hemisfério norte. Em seguida o Cônsul-Geral anunciou o
objetivo principal do encontro, o de informar os membros do Conselho sobre as mudanças na
estrutura do CRBE e de consultá-los sobre o interesse em designar um representante para
integrar o futuro Conselho Global.

3. Na sequência, o Cônsul-Geral informou aos presentes sobre a IV Conferência Brasileiros
no Mundo – CBM – prevista para realizar-se nas proximidades de Salvador, de 19 a 22 de
novembro do corrente ano. Para a CBM será convidado um representante de cada conselho
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local, com despesas cobertas pela SERE. Foi observado também que por razões de contenção
orçamentária os chefes de posto e outros diplomatas não serão chamados a serviço para
participar dessa CBM.

4. Em seguida, o Cônsul-Geral indagou dos presentes se há interesse, por parte do Conselho
Local, em indicar um representante para integrar o CRBE, bem como para participar da IV
Conferência Brasileiros no Mundo. Salientou ainda a urgência dessa decisão, dada a
proximidade de realização da CBM.

5. O Sr. Theodoro Rombauer ressaltou a importância de consultar os membros do Conselho
ausentes da reunião sobre seu possível interesse em vir a integrar o CRBE e em participar da
próxima CBM. O Cônsul-Geral lembrou que o Conselho é soberano para tomar esta decisão.
Dada a constatação de que sete membros do CCBBW estavam ausentes, foi acordado que a
designação de um nome se daria posteriormente, após consulta a todos.

6. A Ministra Monica Salski lembrou que nem todos os postos no exterior têm um Conselho
Local, e que a oportunidade de designar um candidato para participar da CBM e do CRBE é,
assim, bastante significativa para a comunidade desta jurisdição.

7. Na sequência, a Coordenadora-Geral Rosanna Gebauer, indagou quem teria interesse em
vir a ser representante no CRBE. A Sra. Andrea Menescal respondeu de forma afirmativa,
tendo sido a única a fazê-lo.

8. O Cônsul-Geral leu aos presentes o §2º do Art 3º da seção III da Portaria de número 376,
onde consta que a comunicação oficial de participação no CRBE deve se dar por meio de
carta dirigida ao chefe do posto consular da jurisdição de Munique, assinada por maioria
simples dos membros do Conselho. O Sr. Theodoro Rombauer sugeriu que a carta fosse
redigida durante a própria Reunião Extraordinária, visto que já estavam presentes 9 dos 16
membros do Conselho. O Cônsul-Geral solicitou à auxiliar de apoio Erica Cabrini que fizesse
a leitura das portarias 376 e 377, datadas de 04 de julho de 2013.

9. Foi depois acordado que o Conselho redigiria a carta confirmando seu interesse em nomear
membro para integrar o CRBE. Chegou-se ao consenso de que a nomeação do candidato se
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daria em momento posterior. A Sra. Rosanna Gebauer comprometeu-se a entrar em contato
com os membros ausentes do Conselho Local para informá-los e consultá-los.

10. A Sra. Andrea Menescal justificou sua motivação em participar da CBM em novembro,
alegando que, além de já haver trabalhado no Itamaraty, já esteve neste ano em contato direto
com a Divisão responsável na SERE (DBR), a qual lhe expôs detalhadamente a evolução do
processo.

11. O Sr. Ricardo Rivero indagou se não haveria designação de membro suplente do Conselho
para o CRBE. A essa pergunta, o Cônsul-Geral respondeu que o Conselho Local poderá, a
qualquer momento, designar “ad hoc” um membro substituto.

12. A Sra. Elisabete Königer apoiou a decisão de redigir a carta durante a reunião e alegou
que, em caso de inviabilidade de nova reunião presencial dos membros do Conselho Local em
agosto, a votação para designação de membro participante no CRBE e na CBM poderia
ocorrer virtualmente, o que é legitimado pelas referidas portarias.
13. Por fim foi redigida “in loco” a carta endereçada ao Cônsul-Geral, na qual os conselheiros
presentes manifestam interesse em designar um dos colegas para integrar o CRBE. A mesma
foi assinada por todos os membros presentes.

14. Esgotados os pontos de discussão, o Cônsul-Geral, Embaixador Antonio Carlos Coelho da
Rocha, agradeceu novamente a presença e a contribuição de todos e deu por encerrada a
reunião.
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