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ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE BIBLIOTECÁRIOS 

 

Oficio 02/2021. 

Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor,  
Sebastião Melo  
Prefeito Municipal de Porto Alegre  
 

 
Ref.: Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier 

 
 
 

Ao cumprimentá-lo, a Associação Rio-Grandense de Bibliotecários (ARB), 
fundada em 1952, tem como objetivo promover o aperfeiçoamento e aprimoramento 
técnico de bibliotecários, acadêmicos, técnicos em Biblioteconomia e pessoas 
interessadas na área do livro, leitura e escrita, com a realização de atividades de 
formação e qualificação para propiciar a reflexão e o debate de atividades ligadas às 
bibliotecas e espaços culturais, no intuito de aprimorar os serviços prestados às 
comunidades onde atuam. 

A Associação Rio-Grandense de Bibliotecários, vem por meio deste solicitar 
à Vossa Excelência informações acerca das notícias veiculadas pela mídia sobre a 
transferência da Biblioteca “Jornalista Roberto Eduardo Xavier”, desalojando-a da 
sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM). 

O acervo da Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier é tido como um 
acervo de referência, não apenas à administração pública, mas para escolas, 
universidades e pesquisadores das mais diversas áreas ligadas ao meio ambiente, 
patrimônio, paisagismo, engenharias que contemplam o planejamento urbano e para 
a comunidade em geral, principalmente no bairro onde está situada.  A Biblioteca é 
um espaço que contempla literatura especializada e conserva a memória patrimonial 
e da arquitetura ambiental de projetos de parques e praças da capital gaúcha e 
abriga um acervo com mais de 20.000 títulos, os quais fornecem o inestimável 
suporte técnico aos funcionários de todas as Secretarias, inclusive de outros 
municípios do Estado. 

Salientamos também, que a localização da Biblioteca em andar térreo, além 
das questões estruturais por conta do peso das coleções, também é justificada pela 
acessibilidade e que a mesma foi construída com recursos do Orçamento 
Participativo, com indicações da sociedade civil, e a construção inclui o prédio onde 
a própria biblioteca está alojada. 

Relembramos ainda, que o excelentíssimo Prefeito, quando candidato 
Sebastião Melo, declarou em entrevista que seu livro favorito sobre a cidade era o 
Atlas Ambiental de Porto Alegre, elaborado e disponibilizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente. Agora eleito, o nobre prefeito, em uma das suas primeiras medidas na 
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área de meio ambiente, visa desalojar exatamente o local do acervo que deu origem 
à sua obra de cabeceira, a Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier. 

Dentro desta perspectiva, a Associação Rio-Grandense de Bibliotecários, vem 
solicitar ao Digníssimo Prefeito informações e esclarecimentos sobre a mudança da 
Biblioteca. 

Contamos com sua compreensão e discernimento, com votos de elevada 
estima e apreço. 
 

 
Neli Miotto 

Presidente da Associação Rio-Grandense de Bibliotecários 
Gestão 2019 – 2021 

 
 


