Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Ata da XII Reunião de 05 de maio de 2014
Realizou-se, em 05 de maio último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique, das 17:00
às 20:00 horas, a XII Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e BadenWürttemberg – CCBBW.

1. A pauta da Reunião, presidida pelo Cônsul-Geral, foi conforme segue:

1) Abertura da sessão
2) Relato da última sessão
3) Eleição de novos candidatos a membros do CCBBW
4) Eleição da coordenadoria
5) Relato sobre a Cartilha para brasileiros na Baviera e Baden-Württemberg e sobre o
projeto “Encontro de Jovens Brasileiros em Munique”
6) Eleições Presidenciais 2014
7) Outros assuntos
- Consulado Itinerante em Stuttgart – 21/05/14
- Matrícula Consular
- Agenda cultural das associações em Munique
8) Data para a próxima Reunião
9) Encerramento

2. Participaram da Reunião os seguintes membros do Conselho: a Coordenadora-Geral Rosanna
Ferrarezi Gebauer, diretora da DBKV e.V. – Associação teuto-brasileira; Denise de Luca Rösler,
tradutora e intérprete e Secretária-Executiva do CCBBW; Andréa Menescal Heath, representante da
escola infantil Estrelinha e.V.; Emilia de Souza Tollens, presidente da Casa do Brasil e.V.; Elisabete
Pinto Ferreira Köninger, do Consulado Honorário em Stuttgart; Elisabete Carvalho Loichinger, do
Centro Livre de Música (FMZ e.V.); Kalinca Vicente, arquiteta e representante do grupo AbadáCapoeira e.V.; Ricardo Rivero, engenheiro florestal de Freiburg; Marcia Ribas, da In Via Kofiza;
Barbara Wielage, também da Estrelinha; Ana Flávia Heinzmann, socióloga. Estiveram presentes,
ademais, as Sras. Camila de Lira Santos, da escola de idiomas Linguarte; Alexandra Magalhães
Zeiner, escritora; Maria de Fatima Zeevat, da ONG Madalena's; Rosani Erhart Schlabitz, jornalista.
Por parte do Consulado-Geral, participaram do encontro o Cônsul-Geral, Embaixador Antonio

Carlos Coelho da Rocha, a Conselheira Moira Pinto Coelho, a Dra. Sonia Azen, a AA Vera Fraeb e
o AST Lorenz Wagner.

3. Em suas palavras de abertura, o Cônsul-Geral deu as cordiais boas-vindas aos participantes da
Reunião.

4. A seguir, a Coordenadora-Geral Rosanna Gebauer fez breve resumo da última Reunião do
Conselho, ocorrida em 28 de janeiro do ano corrente.

5. No tocante ao item 3 da pauta, o Cônsul-Geral passou a apresentar as três candidatas às duas
vagas no CCBBW, nomeadamente as Sras. Camila Lira, Fatima Zeevat e Alexandra Magalhães
Zeiner. Por motivos de praticidade, a votação – inclusive a eleição da coordenação – foi deixada
para o fim da sessão.

6. Prosseguindo, a Sra. Andréa Menescal Heath relatou sobre o andamento da elaboração de
Cartilha para cidadãos brasileiros nos Estados da Baviera e Baden-Württemberg. Explanou que o
grupo de trabalho do CCBBW encarregado do projeto já vinha realizando reuniões frutíferas.
Acrescentou a Sra. Denise Rösler que havia sido útil, em vários momentos, a consulta do “Guia
para bolsistas brasileiros na Alemanha” (obra conjunta dos Assistentes Técnicos encarregados de
Cooperação Educacional junto às repartições consulares brasileiras em Berlim, Frankfurt e
Munique). Por parte do público presente, foi sugerido que fosse ampliado o grupo de trabalho
competente para diminuir a carga de cada integrante e, destarte, acelerar a produção.
A Sra. Andréa Menescal Heath, em seguida, confirmou a realização exitosa do recente “Encontro de
Jovens Brasileiros em Munique” que, segundo ela, contou com a presença de numerosas mães
brasileiras e seus filhos de toda a região.

7. A respeito das Eleições a Presidência da República, a terem lugar em 5 de outubro deste ano,
(com eventual 2o turno previsto para 26/10/14), o Embaixador Antonio Carlos Coelho da Rocha
esclareceu que o Consulado-Geral já se encontra em negociações para execução das mesmas, das
08:00 às 17:00 horas, em espaço cedido pelo Instituto Goethe, na imediata vizinhança desta
repartição consular. Afirmou, ainda, que – devido ao número significativo de eleitores cadastrados
na jurisdição (cerca de 6.600) – seria de suma importância o alistamento de auxiliares voluntários
para o (os) dia (dias) da votação. Para este fim, membros do Conselho sugeriram que fosse redigido
texto-convite unificado pelo Consulado-Geral, a ser posteriormente – e com a devida urgência –
divulgado à comunidade brasileira pelas associações culturais relevantes.

8. Quanto ao item 7 da pauta (Assuntos Diversos), foi anunciado pelo Cônsul-Geral o Consulado
Itinerante em Stuttgart, a ter lugar em 21 de maio. Confirmou a Sra. Elisabete Köninger,
encarregada de grande parte da organização do mesmo, que haviam sido tomadas as devidas
providências preparatórias e de divulgação junto à comunidade regional.

9. Prosseguindo, a Médica Sonia Azen conduziu extenso debate sobre o tópico da Matrícula
Consular. Segundo ela, o registro em seu estado corrente deixaria muito a desejar para ser de grande
utilidade na prática consular, contando com poucos cidadãos cadastrados e encontrando-se
desatualizado e desorganizado. Tendo sido salientada, em princípio, a significância dessa ferramenta
consular – não apenas em casos de emergência involvendo cidadão brasileiros –, foi sugerido que
fossem incluídas informações a respeito na Cartilha a ser elaborada e publicada pelo CCBBW e
ainda que se aproveitasse, de alguma forma, a vinda de parte considerável da comunidade a
Munique por ocasião das eleições presidenciais para ampliar o número de brasileiros matriculados.
A Dra. Sonia comprometeu-se a encaminhar, com a maior brevidade possível, informações sobre o
assunto ao CCBBW, e o Sr. Ricardo Rivero propôs seja projetado uma espécie de registro interativo
à parte, possivelmente pelo próprio Conselho.

10. No que diz respeito à programação das associações culturais brasileiras locais, as Sras. Rosanna
Gebauer e Emilia Tollens fizeram sucinta apresentação das agendas da DBKV e da Casa do Brasil,
respectivamente. O Sr. Ricardo Rivero relatou a criação da escola infantil “Aquarela”, em Freiburg.
A jornalista Rosani Erhart Schlabitz anunciou workshop para empresários brasileiros na região de
Munique, iniciativa particular dela a se concretizar em julho. Em nome da escola infantil Estrelinha,
a Sra. Andréa Menescal Heath anunciou sessão de leitura infantil na Casa do Brasil, feijoada para
mães e crianças e evento comemorativo do Dia do Português como Língua de Herança, em 16 de
maio corrente. Finalizando o tópico, a Sra. Alexandra Magalhães Zeiner agradeceu o apoio do
Consulado, da DBKV e outros na realização do projeto “Adote um Autor”.
Aproveitou o Cônsul-Geral para solicitar que todas as associações culturais mantivessem contato
regular com a Conselheira Moira Pinto Coelho, responsável por assuntos culturais neste Consulado.

11. As três candidatas tendo-se apresentado brevemente aos dez integrantes presentes do Conselho,
seguiu-se a eleição para preencher as duas vagas no CCBBW. O resultado da votação (dois votos
por integrante) foi o seguinte: Alexandra Magalhães Zeiner – 3 votos; Camila Lira – 10 votos;
Fatima Zeevat – 7 votos. As duas vagas em questão, portanto, passaram a ser efetivamente ocupadas
pelas Sras. Camila Lira e Fatima Zeevat.
Na votação aberta que se seguiu, a atual direção do Conselho (uma coordenadora e duas adjuntas)

foi unanimamente confirmada em seus cargos.

12. Ficou estabelecida como data tentativa para a próxima reunião do CCBBW o dia 22 de
setembro de 2014, às 17:00 horas. Tal data será confirmada oportunamente.

13. Por fim, o Cônsul-Geral agradeceu a presença numerosa e as contribuições de todos, deu os
parabéns à coordenação e às novas integrantes do Conselho e deu por encerrada a sessão.

