
CONSELHEIROS JUNTO 
Eleições Seagro-SC

Plano de Trabalho

AO CREA-SC
PROFISSÃO DE VALOR

Coordena atualmente os programas de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos Orgânicos, o Programa Alimento Sem Risco junto com o Ministério Público de 
Santa Catarina e o programa de controle externo de qualidade de sementes. É membro 
(representando a CIDASC) do Fórum Catarinense de Combate ao Impactos dos 
Agrotóxicos e Transgênicos.

Dentro do CREA-SC atua em primeiro mandato como conselheiro, representando o 
SEAGRO na Câmara de Agronomia (CEAGRO), tendo como principal linha de atuação as 
questões profissionais relacionadas aos agrotóxicos, em especial o receituário 
agronômico. Participou do Grupo de Trabalho sobre Rastreabilidade junto ao CONFEA 
(2019), sendo indicado representante dos Coordenadores das Câmaras de Agronomia 
(CCEAGRO) neste GT. 

Léo Teobaldo Kroth Suplente

É diretor vice-presidente do SEAGRO-SC; vice-presidente da Federação do Engenheiros 
Agrônomos de SC – FEAGRO-SC e diretor sociocultural da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos da Região de Florianópolis – AEAGRO-Fpolis e conselheiro suplente da 
Câmara de Agronomia do CREA-SC representante do SEAGRO-SC.

ngenheiro Agrônomo diplomado pela UFSC (2005), especialista pela 

EUFV-MG em Proteção de Plantas (2012) e Mestre em Recursos 
Genéticos Vegetais pela UFSC (2019). Atua desde 2010 como 

Engenheiro Agrônomo da CIDASC e trabalha como Fiscal Estadual 
Agropecuário da Defesa Sanitária Vegetal ocupando desde 2016, o cargo 
Gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da CIDASC. Foi 
também Presidente da Câmara de Reconsideração Técnica da CIDASC, 
que julga os processos administrativos da área vegetal entre 2011 e 2019. 

Já foi por dois mandatos Diretor Secretário Adjunto do SEAGRO-SC, e membro do 
Conselho de Administração da CEASA-SC (2016). 

ngenheiro Agrônomo diplomado pela UFSC (1988), mestre em 

EAgroecossistemas pela UFSC (1997) e doutor em Engenharia de 
Produção pela Universidade de São Paulo (2013). Ingressou na Epagri 

em 1978. Atuou como auxiliar administrativo, extensionista rural, gerente 
estadual técnico e de planejamento, analista de pesquisa e extensão rural. 
Atua como analista de socioeconomia e desenvolvimento rural do Centro 
de Socioeconomia e Planejamento Rural – Epagri/Cepa.

CHAPACHA 1
Representar e defender os interesses 
dos Engenheiros Agrônomos junto 
ao CREA-SC;

Atuar para o aperfeiçoamento da 
fiscalização do exercício profissional 
da área de agronomia; 

Defender os interesses do SEAGRO-SC 
junto ao CREA-SC

Atuar para que o CREA-SC, tanto na 
Câmara de Agronomia quanto na 
P lenár ia ,  implante  ações  de 
valorização profissional, além de 
debater as políticas públicas e 
legislações que afetam nossa 
categoria.

Contribuir para o debate em torno da 
responsabil idade técnica dos 
engenheiros  agrônomos com 
relação, principalmente, dos temas 
relacionados com a defesa sanitária 
vegetal, assistência técnica, pesquisa 
agropecuária e produção vegetal.
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