MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Prestação de Contas nº09/2011
Plano de Ação MRE/CRBE 2011/2012
ANEXO (questões para exame durante a IV CBM)
1) PROPOSTA REFERENTES AOS CONSELHOS DE CIDADÃOS/
CIDADANIA - CCB (a ser definida durante a IV CBM)
J) Proposta de modificação da metodologia de escolha dos integrantes dos
Conselhos de Cidadãos/Cidadania
Plano de Ação - SGEB/MRE: No intuito de universalizar a instituição dos conselhos,
realizará no primeiro semestre de 2011 novo levantamento em toda a rede consular,
verificando a possibilidade de abertura de novos conselhos (ou reativação dos que foram
desativados) sempre que houver manifestação de interesse por parte da comunidade
brasileira local. De imediato, solicitará a todos os postos que já contam com um
Conselho de Cidadãos que passem a adotar os seguintes procedimentos: i) publicação
das atas das reuniões e das atividades comunitárias de seus integrantes no sítio
eletrônico e no painel de avisos do salão do público; ii) promoção, em periodicidade a
ser definida por cada um, de reuniões do Conselho de Cidadãos abertas ao público.
Providência: Os Consulados-Gerais do Brasil ou repartições consulares onde existem
Conselho de Cidadãos ativo foram instruídos a adotar as seguintes medidas, com o
objetivo de dar maior transparência e visibilidade às ações daqueles grupos:
- publicação das convocatórias, das atas das reuniões e das atividades comunitárias de
seus integrantes no sítio eletrônico, no painel de avisos do salão do público e em outros
meios eventualmente disponíveis;
- promoção, em periodicidade a ser definida por cada posto, de reuniões do Conselho
de Cidadãos abertas ao público;
- envio de dados e contato (incluindo e-mail), se houver interesse, dos integrantes dos
Conselhos de Cidadãos, para repasse aos membros regionais do CRBE, com vistas a
ampliar o alcance geográfico e a representatividade da atuação do CRBE; e
- envio dos relatórios aos membros do grupo regional respectivo do CRBE para
conhecimento e eventual coordenação.
(atualizado em 25/05/2011)

