
Ofício nº  01/2021  

 

Saquarema, 3 de novembro de 2021.  

Ao  

Ilmº. Senhor  

João Eustáquio  

Diretor da DIRBAPE  

Ref.: Manifestação de desacordo à exoneração de Márcia Tavares da chefia da  

APA de Massambaba e recomendação de sua recondução ao cargo 

 

Prezado Senhor,  

 

 

O Conselho Consultivo do Pecs vem manifestar sua surpresa, incompreensão e indignação com 
a exoneração da Chefe da APA da Massambaba, Márcia Tavares, técnica concursada do Inea, 
sem qualquer justificativa por parte deste órgão ambiental. 

A APA da Massambaba  é alvo de frequentes invasões e de outras ameaças ao seu patrimônio 
ambiental e até então, era a única das quatro APAs que integram a Zona de Amortecimento do 
PECS contemplada com uma gestão própria e com servidora qualificada para o cargo.  

Manifestamos nosso desacordo a esta incompreensível exoneração embasados pelo 
conhecimento da qualidade técnica, eficiência e comprometimento do trabalho realizado pela 
servidora Márcia Tavares nos dois anos em que foi Chefe da APA de Massambaba, promovendo 
efetiva fiscalização na área da UC, inclusive durante a pandemia, atualizando processos, 
trabalhando sempre que possível em conjunto com as Secretaria de Meio Ambiente de 
Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo e com a gestão do PECS. Sempre disponível em manter 
o diálogo com a sociedade, além de grande habilidade em gerir a equipe sob sua chefia de forma 
integrada. Ressaltamos, inclusive, a relevância da transparência de suas ações como Chefe, algo 
fundamental na gestão das UCs  

Por fim, lembramos que Márcia Tavares participou com frequência, enquanto Chefa da Apa das 
reuniões do Conselho do PECS, fazendo uma importante interlocução entre as duas UCs. 

 

É lamentável a alta rotatividade dos Chefes das UCs que inviabiliza a continuidade de um 
trabalho sério de conservação e, por esta razão: 

Considerando o contexto altamente complexo da região litorânea onde se inserem as referidas 
unidades, e  

Considerando o histórico recente de uso indevido da função de Chefe de Unidade de 
Conservação, 



Recomendamos ao órgão gestor reconduzir a citada servidora ao seu antigo cargo para o bem 
da conservação da APA, a continuidade dos resultados por ela alcançados e a coerência na 
administração pública; bem como condicionar, a ocupação das chefias das APAS e do PECS a 
servidores de carreira qualificados para o cargo. 

 

Finalmente, relembrando demanda antiga do Conselho do PECS, para que cada APA tenha um 
gestor próprio, cumprimentamos a Dirbape pela nomeação da nova Chefe da APA de Sapiatiba, 
Enga Florestal Erika Sodré , com qualificação técnica e concursada do Inea, e solicitamos especial 
atenção ao abandono em que se encontra a APA Pau Brasil  que, nos últimos dois anos, contou 
com a participação de seus chefes  em apenas três reuniões de seu Conselho. 

No aguardo de providencias ao recomendado e solicitado, 

Atenciosamente, 

 

 

Conselho Consultivo do PECS 


