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Correspondência  04/2021                                           Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2021 

 

Ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Sebastião Melo 

 

Senhor Prefeito, 

A Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre (Astec), 

preocupada com a intenção de transferência da Biblioteca Roberto Eduardo Xavier, vem à 

presença do Exmo. Sr. Prefeito solicitar que a proposição seja reavaliada.  

A biblioteca funciona há 45 anos no prédio da Secretaria do Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e Urbanismo (Smamus), com um acervo técnico-científico especializado superior 

a 20 mil obras, ameaçado de sofrer danos caso ocorra a transferência para prédio no Parque 

Germânia. 

A mudança está sendo programada sem diálogo com o corpo técnico da Secretaria e sem 

acompanhamento técnico das profissionais lotadas na biblioteca. Trava-se uma batalha pela 

segurança do acervo e o caráter de biblioteca, visto que uma mudança sem planejamento técnico 

potencializa o risco de perda de acervo por diversas razões, como falta de espaço, mudança mal 

planejada, materiais fechados por tempo em contêineres, ida para um espaço inadequado, falta 

de segurança na manutenção do acervo e exposição a um ambiente propício a vandalismo, como 

é comum ocorrer em parques. A secretaria pode acabar perdendo o caráter especializado da 

biblioteca por deslocá-la para local afastado da sede da pasta e de difícil acesso aos técnicos e 

demais usuários. O Parque Germânia é adotado por uma Associação de Moradores, com 

contratos temporários, e, sem prejuízo da qualidade do atendimento de inúmeras outras 

demandas, esse tipo de entidade não tem habilitação para tratar de acervos tão específicos.  

Não é razoável que uma mudança de tamanhas proporções seja feita sem dialogar com os 

técnicos da biblioteca e com os usuários. A relocação da Biblioteca Roberto Eduardo Xavier para 

o local pretendido é também um desprezo da Secretaria à homenagem prestada à eminente figura 
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pública que deu nome a esse equipamento. 

É compreensível que a Secretaria tenha suas prioridades como gestora. O que é 

contestável é a que custo, uma vez que a estrutura para construção de mais um andar do prédio-

sede da pasta está pronta e aprovada, podendo, sem transtornos, abrigar todo o setor de 

Licenciamento.  

Temos absoluta certeza que ao dialogar com os técnicos da biblioteca, com os técnicos 

usuários do acervo, com os técnicos responsáveis pelo patrimônio e com representação da 

sociedade chega-se a uma solução menos traumática em relação à destinação de um acervo 

técnico e histórico tão significativo para Porto Alegre. 

Confiamos na sua intenção e capacidade de diálogo, já demonstrada em ocasiões 

anteriores e prometidas na campanha eleitoral, que poderá fazer a diferença, rompendo com um 

período de relação autoritária e conturbada experimentada nos últimos quatro anos. A Astec 

coloca-se à disposição para colaborar na mediação visando a uma solução que seja boa para 

todos. 

 

 

Eng.º. Agr. Irineu P. Foschiera 

Presidente ASTEC 
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