
Ata da LXXII Reunião do

Conselho de Cidadãos da Área da Baía de São 
Francisco

 

 

Realizou-se no dia 11 de fevereiro de 2010, no Consulado-Geral do Brasil em São 
Francisco, a 72ª Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de 
São Francisco.

 

2.         Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Cônsul-Geral Maurício 
Eduardo Cortes Costa; a Secretária do Conselho, Denise Cunha; e os Membros 
Bedy Yang,  Carmem Lamha, Fernanda Martinez de Oliveira, George Woyames, 
Márcia Gray, Marílson Campos, Thays Bell e Valéria D. da Silva-Sasser.  Os 
senhores Carlos Innecco, Eduardo do Couto e Silva, Hugo de Paiva França, 
Otaviano Araújo Jr,  e a senhora Rosália C. Camargo justificaram as suas 
ausências.

 

3.                  O Presidente abriu a sessão anunciando ser esta a 1ª Reunião Aberta do 
Conselho sediada no Consulado.  Disse acreditar que a comunidade se 
acostumará com o novo formato das reuniões e passará a participar mais 
ativamente das atividades desenvolvidas pelo Conselho. Ressaltou ainda que a 
participação direta da comunidade é fundamental para o fortalecimento da mesma 
e pediu aos membros da comunidade presentes que convidassem seus amigos e 
familiares a participarem das futuras reuniões.

 

4.                  Em seguida passou-se ao primeiro item da agenda: criação de comissão 
organizadora para a VI Conferência sobre a Comunidade Brasileira na Costa 
Oeste dos Estados Unidos. O Presidente parabenizou os membros do Conselho 
pela continuidade na realização das Conferências, que já ocorre por cinco anos 
consecutivos. Lembrou que as três primeiras Conferências foram realizadas por 
iniciativa do Consulado Geral em São Francisco, por ocasião da implantação do 
Plano Comunidade Brasil, mas que as duas últimas já decorreram de organização 
direta pelos membros do Conselho. Passou  a palavra à senhora Thays Bell que 
lembrou a conveniência de dar início ao planejamento da próxima Conferência, 
com a criação de uma comissão organizadora. A Senhora Carmem Lahma indagou 
se o Consulado poderia sediar a próxima Conferência. O Presidente respondeu 
que o Consulado poderia certamente oferecer suas instalações, mas deixaria à 
comissão as tarefas de montagem do evento. A senhora Bedy Yang sugeriu que a 
comissão fosse sub-dividida nas seguintes categorias: i)Comunicação/Divulgação; 



ii)Finanças; iii)Logística, e iv)Programa. Disse ainda que o Conselho deveria 
recrutar ajuda junto a membros da própria comunidade para integrar a comissão. 
A senhora Carmem Lahma disse que o City College of  San Francisco poderia 
novamente sediar a Conferência e lembrou que o Conselho precisaria arrecadar 
fundos para as despesas referentes a limpeza. A Senhora Fernanda Martinez de 
Oliveira sugeriu que o assunto fosse discutido junto com o próximo item da 
agenda, e indagou se o Consulado poderia anunciar em sua página eletrônica 
convocação à comunidade para integrar a comissão organizadora da próxima 
Conferência, recebendo resposta positiva do Presidente do Conselho. O senhor 
George Woyames concordou com a sugestão de convocar a comunidade para 
integrar a comissão e sugeriu que a discussão sobre o tema Conferência fosse 
retomada pela comissão, após sua formação. A senhora Carmem Lahma 
perguntou aos presentes quem gostaria de participar da comissão e ofereceu 
colaboração eventual. Dois  membros da comunidade presentes à reunião se 
voluntariaram para integrar a comissão e a senhora Bedy Yang se responsabilizou 
pela divulgação/comunicação do evento. O Presidente sugeriu a realização de 
encontros paralelos às reuniões do Conselho para tratamento do assunto.

 

5.         O Presidente informou que o Consulado recebeu as informações 
preliminares sobre o processo de constituição do Conselho de Representantes de 
Brasileiros no Exterior(CRBE), e que suas regras eleitorais ainda estão sendo 
definidas, com vistas às eleições previstas para o mês de maio próximo. Em 
princípio, o banco de dados para identificar os eleitores será o mesmo da Matrícula 
Consular.

 

            A senhora Valéria Sasser comunicou a realização de parceria entre o 
Projeto Contadores de Estórias e o Exploratorium de São Francisco, onde, 
acrescentou, ocorrerá o próximo encontro do grupo.

 

6.         Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 72ª Reunião do 
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de São Francisco.

 

 

MAURÍCIO E. CORTES COSTA, Presidente do Conselho.

 
 
 


