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

Francisco
 
Realizou-se no dia 25 de maio de 2011, no Consulado-Geral do Brasil em São 
Francisco, a 79ª 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 Danilo da 
Costa, Fernanda Martinez de Oliveira, Flávia Pinto, George Woyames, José 
Ribamar Monteiro Jr, Sérgio Mello, Rosália Camargo e Valéria D. da Silva-Sasser.  
As senhoras Bedy Yang, Carmen Lamha, Marcia Gray e Thays Portugal e os 
senhores Carlos Innecco, Hugo de Paiva França, Marílson Campos e Otaviano 
Araújo Jr. justificaram as suas ausências.
 
3.            O Presidente abriu a sessão comunicando o encerramento da sua missão 
no Posto e apresentando o currículo do novo Cônsul-Geral, Embaixador Eduardo 
Prisco Paraíso Ramos, que assumirá a função em julho próximo. Em seguida, 
disse que algumas das contribuições enviadas pelos Postos à consulta pública no 
mês passado já estão sendo atendidas.
 
4.             A senhora Fernanda Martinez de Oliveira pediu a palavra, e indagou 
sobre a possibilidade de maior periodicidade na realização dos consulados 
itinerantes. Disse ter sido contactada por membros da comunidade de Portland, 
Oregon, que gostariam de confirmar se haveria outro consulado itinerante no 
segundo semestre deste ano, apesar do incidente durante o itinerante em abril 
passado, quando uma funcionária do Consulado  foi agredida. O Presidente, ao 
lamentar o ocorrido, justificou que a quantidade de pessoas buscando o 
atendimento consular foi superior à expectativa inicial, quando comparado aos 
anos anteriores. O espaço cedido por membro da comunidade, na Paróquia 
Episcopal St. Stephens, mostrou-se pequeno e inadequado para abrigar a 
quantidade de pessoas que buscavam os serviços oferecidos. Informou que o 
Consulado está buscando uma alternativa para a realização do próximo itinerante 
no Oregon, com o aluguel de instalações para futuras missões na região.
 
A senhora Valéria D. da Silva-Sasser questionou se o Ministério das Relações 
Exteriores já havia considerado a possibilidade da abertura de escritórios nas 
regiões de maior concentração de brasileiros. O senhor George Woyames 
perguntou se seria possível a participação dos membros do Conselho de Cidadãos 
nos consulados itinerantes. O Presidente respondeu que considera positiva a 
presença de membros do Conselho, que poderiam prestar apoio não só nos 
serviços burocráticos, mas principalmente fornecer apoio psicológico aos 
brasileiros que buscam o Consulado. No entanto, lembrou da escassez de 
recursos finceiros para a realização desses projetos.



 
O senhor Sérgio Mello reforçou a importância da realização dos consulados 
itinerantes e disse que pode mobilizar a comunidade para que essa mensagem 
chegue até às autoridades responsáveis pela liberação dos recursos.
 
5.            A senhora Flávia Pinto  sugeriu que as lideranças comunitárias fossem 
treinadas para ajudar nesses eventos, seguindo o modelo das organizações não-
governamentais norte-americanas. A senhora Fernanda Martinez de Oliveira 
reforçou, mais uma vez, a necessidade da reativação do Plano Comunidade, com 
um funcionário responsável integralmente por assuntos concernentes à 
comunidade. Disse ainda, que em conversa com a senhora Helen Abhyankar, 
diretora do BCC-Brazilian Community Center, havia pensado em obter a 
colaboração de voluntários, que ajudariam a comunidade no Consulado, com  
orientação e  preenchimento de formulários. Por fim, os próprios membros do 
Conselho se voluntariam para a função de orientadores na recepção do 
Consulado, no tocante ao preenchimento de formulários e navegação na página 
eletrônica do Consulado.  Ficou acordado então, que para começar, o sistema 
seria implantado às quartas-feiras. O Secretário Alessandro Segabinazzi ficou 
responsável tomar as providências cabíveis para o início das atividades. Os 
seguintes membros se voluntariaram: Fernanda Martinez de Oliveira, George 
Woyames, José Ribamar Monteiro Jr, Sérgio Mello, Rosália Camargo. O senhor 
Danilo da Costa disse ter disponibilade às terças e quinta-feiras. O senhor José 
Ribamar Monteiro Jr, pastor da Igreja Brasileira Batista da Bay Area ofereceu, mais 
uma vez, as instalações da Igreja nas cidades San Pablo e Burlingame, ambas 
localizadas na área da Baía de São Francisco, para a realização de consulados 
itinerantes.
 
 
6.            O senhor Sérgio Mello falou sobre os últimos acontecimentos no CRBE, 
esclarecendo que o clima está bastante tenso entre os titulares e suplentes, mas 
que há muitos boatos também. Informou que na Ata Consolidada, os assuntos 
referentes às medidas de comunicação com a comunidade e reformulação dos 
Conselhos de Cidadãos foram liderados pelo grupo da Europa, ponto em que 
discorda do referido grupo, uma vez que as necessidades das comunidades são 
diferentes, variando de país para país. O Presidente acrescentou que  ainda não 
há definições sobre a relação CRBE-Conselhos de Cidadãos, mas que algumas 
mudanças já estão ocorrendo, como por exemplo o fato dos postos terem sido 
informados que deverão publicar, em sítio eletrônico, no painel de avisos do salão 
do público e em outros meios eventualmente disponíveis, as convocatórias, atas 
das reuniões e das atividades comunitárias de seus integrantes.
 
 
                Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 79ª Reunião do 
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de São Francisco.
 
 

BERNARDO PERICÁS NETO, Presidente do Conselho.
 


