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Candidato a Presidente do CREA-RS

Nome da cédula

Ivo Lessa

Engenheiro Agrônomo

Ivo Lessa Silveira Filho
C R E A- R S

Somos Engenheiros

CURRÍCULO PROFISSIONAL
» Ivo Lessa é Engenheiro Agrônomo formado pela UFRGS, especializado em Gestão do Agronegócio (pela UFRGS) e Gestão
Ambiental (pela Ulbra).
» Iniciou a sua vida profissional como produtor rural na propriedade familiar na cidade de Guaíba (RS), quando implantou o Sistema de Plantio Direto na região no ano de 1980.
Foi fundador, e permanece até a presente data, como membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba.
» Foi secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Guaíba, município pelo qual é conselheiro do Instituto Riograndense do Arroz (Irga), sempre eleito por seus colegas orizicultores através
de eleição direta.
» Após período de gestão municipal, no ano de 2003, tornou-se consultor técnico do Sistema Farsul nas áreas de meio
ambiente, recursos hídricos e orizicultura, atuando até a presente data. Neste período contribuiu para a criação da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, nas discussões
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e na implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no RS e em outros
estados do Brasil.
» Participante das gestões da Sociedade de Engenharia desde
2012 até a presente data, inicialmente como diretor de Interiorização e membro do Conselho Deliberativo da Sergs, repre-

sentando-a em várias Câmaras Técnicas do Conselho Estadual
de Meio Ambiente (Consema).
» No triênio 2013-2015 foi conselheiro do CREA-RS, representando a Sergs na Câmara de Agronomia com atuação em várias
comissões.
» Em 2016, foi eleito presidente da Sociedade de Agronomia do
RS (Sargs). Contribuiu para alterações significativas na entidade, dentre elas, a regularização patrimonial, a implantação de
melhorias nas questões produtivas do RS e, ainda, o aperfeiçoamento técnico por meio de parcerias público privada, no
âmbito do Programa Estadual de Conservação de Solo e Água
por meio da realização de cursos, treinamentos, dias de campo
e palestras.
» Em 2018 tornou-se vice-presidente da Região Sul da Confederação Brasileira de Engenheiros Agrônomos (Confaeab), cargo do qual se licenciou em fevereiro de 2020 para concorrer à
presidência do CREA-RS.
» Em 2017 ministrou palestra no 30o Congresso Brasileiro de
Agronomia em Fortaleza (CE), discorrendo sobre a Implantação
do Cadastro Ambiental Rural no Brasil. Neste ano, foi indicado
para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto
Alegre (Comam) como representante do CREA-RS, cargo que
se licenciou no mês de fevereiro de 2020 para concorrer ao cargo de presidente do CREA-RS.

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIAL ELEIÇÕES

» Protagonismo e inovação do Sistema CREA-RS, instrumentada pela promoção de discussões em todas as esferas, com incentivos às práticas e tecnologias inovadoras.
» Contribuição profissional e social nas soluções de problemas
profissionais e da sociedade.
» Valorização e aperfeiçoamento das Inspetorias do CREA-RS,
visando maior agilidade no atendimento de seus clientes internos e externos com a participação dos colaboradores.
» Valorização das entidades de classe, que são a base do Sistema Confea/Crea, reconhecendo o verdadeiro papel das entidades de classe e do CDER.
» Aproximação com as instituições de ensino e com os egressos

dos cursos das Engenharias do RS, objetivando motivar os jovens
Engenheiros (as) para atuarem no mercado de trabalho.
» Nova proposta de gestão, sem vínculos aos atuais modelos,
baseado no amplo diálogo, mediante a participação de profissionais através das Inspetorias do CREA-RS, suas entidades de
classe e o Colégio de Entidades Regionais.
» Promoção de avanços tecnológicos por meio de parcerias com
instituições que contribuam para o fornecimento de programas
que visem à qualificação profissional.
Instagram: @ivolessafilho.presidentecrears
Facebook: @ivolessapresidente
E-mail: ivopresidente2021@gmail.com
WhatsApp: (51) 9.9955-6180
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