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Ação Parlamentar em Brasília
A plenária do CFB participou da Ação Parlamentar
em defesa dos conselhos federais de regulamentação profissional, em dezembro.
Dentre as atividades, as conselheiras visitaram a
Câmara dos Deputados e compareceram à cerimônia de entrega do projeto de lei feito pelo ministro do
Trabalho e Emprego – MTE, Carlos Lupi, ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Na
ocasião, o Fórum dos Conselhos Federais – Conselhão, coordenado pelo vice-presidente do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis-Cofeci, José Augusto Viana Neto, e integrado pelos representantes
de conselhos regionais e federais de todas as profissões regulamentadas demonstrou a importância desses órgãos para a defesa da sociedade, por meio da
fiscalização do exercício profissional.
Em seu discurso, o ministro Lupi manifestou a
convicção de que estava sendo cumprida naquele
momento uma etapa de fundamental importância na
direção do fortalecimento dos conselhos, quando se
propunha assegurar a viabilização da atuação desses órgãos responsáveis pelo balizamento ético e
qualitativo do trabalho, nas diferentes áreas representadas.
O deputado Michel Temer comprometeu-se em
buscar os entendimentos necessários visando à celeridade na tramitação do projeto em 2010, por creditar ao ministro Lupi a maior confiança, considerando
que se trata de uma proposta baseada em princípios
justos que se reverterão em benefícios para a sociedade brasileira.
Na mesma data, porém em oportunidades distintas, a presidente do CFB Nêmora Rodrigues entre-

Nêmora Rodrigues e o ministro
Carlos Lupi

gou camisetas de divulgação do Programa Mobilizador, bem como exemplares da obra, ao ministro Carlos Lupi; ao secretário de Relações do Trabalho, Luís
Antônio de Medeiros; e ao deputado Michel Temer.
A presidente do CFB descreveu as ocasiões como
uma excelente oportunidade para o Sistema CFB/
CRB, na medida em que se constroem relações de
proximidade com as autoridades, contribuindo assim
para divulgar a atuação do bibliotecário em sua dimensão profissional e social.
E acrescentou, “realmente fomos agraciadas pelo
fato da solenidade de entrega do projeto coincidir com
a realização das reuniões ordinárias do CFB, permitindo que todas as conselheiras participassem”.

Nêmora Rodrigues, José Augusto Viana Neto,
vice-presidente do Cofeci, deputado Michel
Temer, ministro Carlos Lupi, presidente do
Cofeci, João Teodoro da Silva e Flávio Koch,
presidente do Creci-RS.

Conselheiras federais, ministro
Carlos Lupi e o presidente do
Cofeci, João Teodoro da Silva

Nêmora Rodrigues e o
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Trabalho, Luís
Antônio de Medeiros

Audiência no Ceará
A Conselheira Federal Sandra Maria Cabral e a
Presidente do CRB-3, Regina Lúcia de Freitas Holanda, estiveram presentes à Audiência Pública realizada em Fortaleza, com o Deputado Federal Eudes
Xavier (PT/CE), membro da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados. A mesa dos trabalhos foi composta também por José Augusto Viana, Coordenador do Fórum dos Conselhos Federais, pelo Presidente do
Creci-CE, Armando Cavalcante, e por Ricardo Lotif,
Coordenador do Fórum dos Conselhos Regionais do
Ceará. A Audiência Pública contou com mais de 60
participantes, dentre presidentes, conselheiros e diretores dos Conselhos de Fiscalização cearenses, e
abordou o Projeto de Lei que tramita na Câmara, o
qual deverá propiciar o fortalecimento das ações dos
conselhos de fiscalização profissional no país. O Deputado Federal Eudes Xavier, que igualmente integra
a Comissão de Educação, ficou sensibilizado com a
situação de descaso vivida pelas bibliotecas no país
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e colocou-se à disposição do Sistema CFB/CRB para
promover uma Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, para discutir o assunto.
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