CARTA DECLARATÓRIA DA 70ª SOEA

Reunidos na cidade de Gramado, estado do Rio Grande do Sul, entre 09 e 11 de
setembro de 2013, os profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da
geografia, da meteorologia, técnicos e tecnólogos das áreas afins, todos membros
integrantes do Sistema Confea/ Crea e Mútua e signatários desta presente Carta,
durante a realização da 70ª Soea - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia,
discutindo o tema LEGISLAÇÃO APERFEIÇOADA: VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E
SEGURANÇA À SOCIEDADE.
CONSIDERANDO:

- que no século XXI, as tecnologias oferecidas pelo nosso Sistema à sociedade
brasileira propiciaram um ritmo rápido de desenvolvimento e aprimoramento, com
oferta de novidades constantes ao nosso País;
- que nesta década, nosso País tem presenciado mudança e modernização nos
anseios da sociedade, fazendo valer conceitos de ética, responsabilidade social,
decoro e probidade;
- que nossa sociedade, movida pelos anseios de suas necessidades de qualidade de
vida, mobilidade urbana, alimentação, saúde e bem-estar, decide expor
publicamente sua indignação;
- que a sociedade está assumindo seu papel participativo nas decisões
governamentais, direcionando as propostas e projetos públicos para o atendimento
de suas necessidades, tornando-se cada vez mais inclusiva e democrática;
- que esta nova sociedade exige que, informações antes restritas ao nosso
conhecimento vá ao encontro aos seus anseios;
- que os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua participem dos espaços
públicos que lhes competem e, conjuntamente com a sociedade, manifestem seu
pensamento;

- que há uma necessidade premente da modernização da nossa legislação
profissional;
- que se mantenham a estrutura multiprofissional do Conselho e que estas profissões
estejam representadas nos plenários federal e regional.
- que nossas atividades profissionais estão sendo ameaçadas por fatores externos
colocando em risco a integridade das nossas profissões e da sociedade.
- que o sistema profissional estimule a participação dos jovens na formação
profissional por meio de ações que valorizem e fortaleçam as profissões;

DECLARAM:

1) nossa participação ativa no 8º CNP (Congresso Nacional de Profissionais) no
sentido de direcionar e efetivar nosso anseio pelo atendimento destas
necessidades, de uma forma democrática e inclusiva, no enfrentamento de
todas as possíveis adversidades;
2) que nossa atuação profissional, atenderá aos anseios desta sociedade quanto
aos seus preceitos sociais e humanos;
3) que nossa atuação profissional, seja conduzida pelos preceitos sociais de ética,
decoro, responsabilidade social e ambiental;
4) que nossa atuação profissional irá fortalecer o reconhecimento de nossas
profissões, resgatando respeito e valorização perante a sociedade;
5) que envidaremos todo nosso esforço para a modernização e atualização de
nossa lei maior, transformando-a em um instrumento que atenda aos nossos
anseios, à nossas atividades profissionais e à sociedade;
6) que nossas entidades de classe, nacionais e regionais, célula-mãe do nosso
sistema, estarão fortalecidas com reconhecimento legal, para assim
desempenharem seu papel junto ao Conselho Profissional e à sociedade;
7) que é nossa aspiração é uma composição multiprofissional do Conselho e que
estas profissões estejam representadas nos plenários federal e regional;

8) que estaremos vigilantes para as ameaças que forem impostas às nossas
atividades profissionais;
9) que as atividades dos engenheiros, dos agrônomos, dos geólogos, dos
geógrafos, dos meteorologistas, dos técnicos e tecnólogos das áreas afins
serão respeitadas e garantidas, a fim de que todos estes possam participar
ativamente do desenvolvimento da sociedade e do nosso sistema profissional.
10) que demonstraremos à sociedade nossa determinação, nossa perseverança,
nossa capacidade e qualidade profissional no sentido de contribuir para o
desenvolvimento de nossa Nação;

Plenária final da 70ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
Gramado, 11 de setembro de 2013.

