
Ata da 108ª Reunião do 
Conselho de Cidadãos da Área da Baía de São Francisco 

 
Realizou-se no dia 22 de fevereiro de 2016, no Consulado-Geral do Brasil em São 

Francisco, a 108ª Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros de São Francisco.      
 
2. Estiveram presentes o Cônsul-Geral Adjunto e Chefe do Setor Consular, Secretário 
Rodrigo Coelho, a Auxiliar Administrativa e Secretária do Conselho Denise Cunha, os 
Conselheiros Áureo Mesquita, Chris Thomas, Ed Sobral, Flavia Pinto, George Woyames, 
Hugo de Paiva França, Jorge de Lima, José Ribamar Monteiro Jr, Ricardo Geromel e Valéria 
D. da Silva Sasser. Os senhores Carlos Innecco e Claudia Guedes participaram remotamente. A 
senhora Carmen Lamha e Danilo da Costa justificaram as suas ausências. 
 
3. Abri a sessão e passei a tratar do 1º assunto da pauta: Eleição – Presidente e Vice-
Presidente do Conselho. Confirmei que segundo o Regimento Interno – RI, a eleição para 
Presidente e Vice-Presidente deveria acontecer na reunião do mês março, e que os conselheiros 
deveriam ser notificados com pelo menos 30 dias de antecedência da data marcada, e  que esta 
reunião deverá ser presidida pelo Cônsul-Geral, Presidente de Honra do Conselho. No entanto, 
com a mudança de Cônsul-Geral neste período – o Embaixador Eduardo Prisco já deixou o Posto 
e o novo Cônsul-Geral, Embaixador Pedro Bório só assumirá em meados de março, em data 
ainda não definida - ficou decidido, com apoio dos conselheiros presentes, que a reunião de 
eleição do novo Presidente e Vice-Presidente será realizada no dia 4 de abril de 2016.  Dessa 
forma, todos os conselheiros que quiserem concorrer ao cargo poderão enviar candidatura até às 
5:00pm na data da reunião, 4 de abril de 2016, para o correio eletrônico 
comunidade.sf@itamaraty.gov.br, que será verificado pela secretária do grupo, Denise Cunha. O 
conselheiro Jorge de Lima lançou sua candidatura durante a reunião. Os conselheiros Chris 
Thomas e Valéria Sasser disseram estar ainda analisando possível candidatura. Foi decidido 
também que os Conselheiros que não puderem estar presentes na reunião do dia 4 de abril 
poderão enviar voto por email à Secretária Denise até 5 pm daquele dia. Os votos enviados por 
email serão válidos se houver quorum para a reunião.  
 
4.  O conselheiro José Ribamar sugeriu, que para futura Eleição, o prazo de lançamento de 
candidatura seja revisto no RI, para pelo menos até a reunião que antecede a eleição. A alteração 
no RI será feita, já que os conselheiros presentes concordaram com a sugestão. 
 
5. A seguir passei a tratar do 2º assunto da pauta: Conferência – Comissão. Lembrei que a 
Comissão da Conferência, composta pelos conselheiros Áureo Mesquita, Claudia Guedes e 
George Woyames deveriam iniciar as reuniões de planejamento da Conferência. Os novos 
conselheiros Ed Sobral e Ricardo Geromel se voluntariaram para participar da Comissão como 
apoio. O grupo marcou para o dia 9 de março, quarta-feira, de 3:00pm – 5:00pm, no Consulado, 
a próxima reunião da Comissão. A secretária Denise Cunha irá verificar a disponibilidade da sala 
de reuniões para o encontro. A Conferência da Comunidade acontecerá no dia 5 de novembro de 
2016. 
 
6.  Passei então aos outros assuntos. A secretária Denise Cunha disse que Brasilia havia 
indagado sobre a intenção da Sra. Valéria Sasser em continuar na função de representante na 
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Conferência Brasileiros no Mundo - CBM. Valéria confirmou interesse em continuar na posição 
desde que o grupo aprovasse. Consultei os presentes, que por unanimidade, concordaram com 
que ela continuasse a ser a representante do Conselho de Cidadãos de São Francisco na CBM.  
 
7.  Comuniquei ao grupo sobre correio eletrônico recebido da Carmen Lamha dizendo estar 
impossibilitada de comparecer às reuniões presencialmente até meados de 2017, e que dessa 
forma, colocaria sua vaga à disposição e continuaria como colaboradora. O grupo discutiu e 
decidiu que Carmen deveria continuar na posição de conselheira, uma vez que há uma vaga 
disponível. Ficou decidido que se/quando houver um número de candidatos aprovados pelo 
Conselho a mais que o número de vagas disponível, o Conselho aceitaria então o afastamento da 
Conselheira Carmem. 
  
8. Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 108ª Reunião do Conselho de 
Cidadãos Brasileiros de São Francisco. A próxima reunião foi marcada para o dia 4 de abril de 
2016, segunda-feira. 
  
 
THAYS PORTUGAL LYONS, Presidente. 
 


