Rita de Cássia Neiva Cunha (Rita de Cássia 40)
FORMAÇAO ACADÊMICA - Graduação em Agronomia pela UEMA, em 1990; PósGraduação:Gestão Ambiental de Empresas pela da Gama Filho, em 2013; e Pericias e
Licenciamento Ambiental pela UFSC, em 2017.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL - Superintendente CREA-MA, no triênio 2015-2017; e
Assessora Técnica da FAMEM, desde 2017 na Coordenação de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, atuando nos seguintes projetos: Área da Produção: Plano de Regularização dos
Abatedouros Municipais; Implantação do Sistema de Inspeção Municipal – SIM; Programa
Mais Sementes e Mudas; e Organização das Secretarias Municipais de Agricultura; Área do
Meio Ambiente: Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Munin, Pindaré, Itapecuru e
Mearim; Revitalização e Segurança da Barragem do Rio Flores; Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CONERH (2018 - 2021); Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA(20182021); Área do Desenvolvimento Regional: Pauta Municipalista do Desenvolvimento
Municipal; Concepção do CONSÓRCIO MARANHÃO.
PROPOSTAS
01-Implantação da excelência na administração, atendimento e finanças do Sistema CREA-MA.
02- Melhoria do Sistema de Transmissão Eletrônica de todos processos, taxas, anuidades e
ART’s do CREA-MA.
03-Desenvolvimento de um Sistema de Fiscalização georeferenciado com registro
informatizado (whatsapp, telefônico, e-mail).
04-Participação do CREA-MA no acompanhamento das iniciativasdo AST na Base de
Lançamento de Alcântara através de protocolo de cooperação técnica entre as partes envolvidas;
05-Promoção de parceria com a FAMEM para fiscalização de obras públicas executadas por
municípios e/ou consórcios intermunicipais de quaisquer naturezas, utilizando o Sistema de
Fiscalização georreferenciado do CREA-MA.
06-Elaboração do Plano de Fiscalização com participação dos profissionais do CREA-MA
adotando o controle de metas e resultados.
07-Efetivação de parcerias e termo de cooperação para disponibilizar benefícios aos
profissionais de agronomia, engenharia e geociência, registrados e em dia com o CREA-MA.
08-Implataçao doCREA EMPREENDEDOR apoiando a capacitação dos profissionais de
agronomia, engenharia e geociências em parceria com entidades do Sistema “S”.
09-Participação, conjuntamente, ao TCU/CGU/MPF/MPT, na realização de concursos públicos
para profissionais de engenharia, agronomia e geociências.
10-Implementação de campanha de boas práticas profissionais (Código de Ética e Compliance)
visando a melhoria da gestão e atuação das Inspetorias Regionais do CREA-MA e ao combate
do exercício ilegal de profissional.
11-Participação naformulação e implementação do Programa de Residência Técnica da
Engenharia, Agronomia e Geociências.
12-Fiscalização em todos entes federativos do cumprimento ao disposto no Art. 12 da Lei
5.194/66 que exige conhecimento de agronomia, engenharia e geociências nas entidades
estatais, autárquicas, paraestatais e de economia mista.
13-Participação na formulação e implementação das Políticas Públicas de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos/Bacias Hidrográficas, Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Maranhão.
14-Participação na definição da legislação e apoio à implantação de Projetos de Pesca e
Aquicultura, Carcinicultura e Piscicultura com Tanque-Redes.
15-Apoio ao desenvolvimento e adensamento das cadeias produtivas e cadeias de suprimentos
dos negócios agropecuários; industriais e da biodiversidade, todas de base econômica familiar e
empresarial.
16-Participação permanente nas instâncias de discussão pública e privada sobre barragens,
açudes e diques; transporte multimodal, exploração mineral; e da matriz e eficiência energética.

