Curriculum Vitae

Leonardo Menezes da Silva nasceu em Recife-PE, em 12 de Abril de 1983. É graduado em Engenharia
Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2009), Registro Profissional 42.508 D/PE,
Registro Nacional CONFEA: 1808039882.
Telefones para Contato: (81) 9 8494.6278 / (81) 9 9174.9237 / (81) 9 9881.0088 /
(81) 9 9592.5836;
Formação Acadêmica
Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2009), atual
UFRPE;
Participação permanente em seminários, congressos e eventos sobre agricultura, pecuária e sanidade
vegetal e animal;
Atividades Profissionais
Presidente na Empresa LEO ENGENHARIA E AGROPECUÁRIA (2018-2019);
Consultor na área de alimentação animal e de seres humanos.
Atividades Associativas
Associado do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco - SENGE-PE (2018);
Associado da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES-PE desde 2017;
Associado da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS desde 2017;
Associado da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT desde 2017;
PROGRAMA DE TRABALHO - ENG. LEONARDO MENEZES DA SILVA
Da Defesa e Valorização das Profissões:
Defender a soberania, o capital tecnológico e as empresas nacionais, que envolvam as engenharias, a
agronomia, as geociências, as profissões tecnológicas e técnicas;
Implantar e exigir reciprocidade de tratamento e valorização das engenharias, agronomia; geociências e
demais profissões técnicas e tecnológicas e de defesa dos direitos dos profissionais;
Desencadear campanha nacional em prol da valorização e capacitação do corpo técnico de engenheiros,
agrônomos e profissionais das geociências componentes do serviço público e da regulamentação destas
carreiras como típicas de Estado.

Desencadear campanha nacional em prol da modernização da Lei de Licitações e do fim do pregão para a
contratação de obras de engenharia, agronomia e geociências;
Implantar programa nacional de apoio às entidades de classe para a conquista de sua autonomia
financeira e administrativa;
Combater a multiplicação excessiva de cursos e a fragilização do processo de formação de novos
profissionais;
Respeitar os princípios fundamentais do serviço público na gestão do LEO ENGENHARIA E
AGROPECUÁRIA, destacadamente a probidade, publicidade, moralidade, legalidade, economicidade e
transparência;
Implantar os princípios da NBR ISO 9001 na gestão operacional do LEO ENGENHARIA E AGROPECUÁRIA;
Instituir programas de qualificação, capacitação e meritocracia na gestão do quadro funcional do LEO
ENGENHARIA E AGROPECUÁRIA;

