
Ata da LXXVIII Reunião do
Conselho de Cidadãos da Área da Baía de São 

Francisco
 
Realizou-se no dia 27 de abril de 2011, no Consulado-Geral do Brasil em São 
Francisco, a 78ª Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de 
São Francisco.    
 
2.         Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Cônsul-Geral Bernardo 
Pericás Neto; o Cônsul-Geral Adjunto Evaldo Freire, o Secretário Alessandro 
Segabinazzi, a Secretária do Conselho, Denise Cunha; e os membros Carlos 
Innecco, Carmen Lamha, Danilo da Costa, Fernanda Martinez de Oliveira, George 
Woyames, Sérgio Mello, Rosália Camargo e Valéria D. da Silva-Sasser.  As 
senhoras Bedy Yang, Flávia Pinto, Marcia Gray e Thays Portugal justificaram as 
suas ausências.
 
3.         O Presidente abriu a sessão dando as boas-vindas aos novos membros do 
Conselho, senhores Danilo da Costa e Sérgio Mello. 
 
4.         Em seguida passou-se a tratar do primeiro item da agenda, a Consulta 
Pública  sobre a III Conferência Brasileiros no Mundo, em especial no tocante ao 
assunto “Conselho de Cidadãos”. A senhora Fernanda Martinez de Oliveira fez 
comentários sobre a submissão coletiva à consulta pública  que enviou ao 
Itamaraty, e informou que o texto está disponível no Blog do Conselho. O senhor 
Sérgio Mello, que também enviou um texto à consulta pública, contou com  a 
participação da senhora Valéria D. da Silva-Sasser e outras pessoas da 
comunidade na elaboração de suas observações.  Disse ainda que o CRBE e os 
Conselhos de Cidadãos são entidades complementares, e que o Conselho deve 
continuar dando suporte à comunidade local.
 
5.         O Presidente lembrou que, segundo o Manual de Serviço Consular e 
Jurídico, “os Conselhos de Cidadãos constituem foro informal e apolítico”, e que o 
fato de termos em nossa região o senhor Sérgio Mello, que é membro suplente do 
CRBE, daria ao grupo mais autonomia em seus contatos com o CRBE. A Senhora 
Fernanda Martinez de Oliveira sugeriu a criação de um “estatuto” para o Conselho, 
que constassem regras quanto a peridiocidade das reuniões, rotatividade dos 
membros entre outras coisas. Ficou responsável por apresentar uma proposta ao 
grupo para posterior aprovação. O Presidente apoiou a iniciativa, que permitiria 
uma maior liberdade de funcionamento do Conselho de Cidadãos. O senhor Sérgio 
Mello sugeriu ainda que o grupo promovesse encontros com a comunidade em 
locais tais como nas igrejas. A senhora Valéria Sasser comentou sua positiva 
experiência de ir até a comunidade para ouvir suas necessidades quando foi 
representante da Jurisdição Consular de São Francisco na II Conferência 
Brasileiros no Mundo, em 2009. A senhora Carmen Lamha sugeriu a retomada das 
Comissões(grupos que cuidam de determinados assuntos), para somente depois ir 
até a comunidade. O Presidente reforçou que o papel dos membros do Conselho é 



trazer as inquietações da comunidade ao Consulado para que o assunto seja 
levado ao Governo.
 
 
6.         Saque do FGTS. Parceria MRE-Caixa Econômica Federal. O Presidente 
pediu que a senhora Denise Cunha falasse sobre o treinamento do FGTS do qual 
participou em Nova York, em abril. Os Consulados-Gerais do Brasil nos Estados 
Unidos começam a operar o serviço de solicitação de saque do FGTS a partir do 
dia 16 de maio. O serviço, uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores 
e a Caixa Econômica Federal, permite que o brasileiro no exterior resgate os 
recursos existentes
em sua conta no FGTS. Até então, era preciso que o brasileiro no exterior fosse ao 
Brasil e fizesse seu pedido diretamente em uma agência bancária para ter acesso 
ao dinheiro. O formulário e os documentos necessários são encontrados nos 
endereços www.caixa.gov.br ou www.fgts.gov.br. Os Consulados-Gerais de Boston, 
Nova York e São Francisco iniciaram os serviços no dia 02 de Maio, como projeto-
piloto.
 
7.         Em seguida, o Presidente informou que o  Plano de Emergência do 
Consulado Geral em São Francisco, disponível na página eletrônica 
www.brazilsf.org, está sendo atualizado.
       
8.         Contadores de Estórias. A senhora Valéria Sasser comentou que o Projeto 
Contadores de Estórias não recebeu apoio financeiro do Governo este  semestre e 
que só tem recursos para continuar com as atividades até julho de 2011. O 
Conselheiro Evaldo Freire disse  que já reforçou o pedido à Brasília, enfatizando a 
importância do projeto para a comunidade.
 
9.         Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 78ª Reunião do 
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de São Francisco, marcando-se 
a próxima reunião para o dia 25 de maio, de 17 a 19 horas.
 
 
BERNARDO PERICÁS NETO, Presidente do Conselho.

http://www.caixa.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.fgts.gov.br/
http://www.fgts.gov.br/
http://www.brazilsf.org/
http://www.brazilsf.org/

