ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE /RS
assema@sema.rs.gov.br

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016.
Senhores Deputados,
Diante das recentes declarações da Senhora Secretária de Estado da pasta de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMA) na mídia, a Associação dos Servidores da Secretaria (ASSEMA/RS)
vem por meio manifestar-se e posicionar-se absolutamente contrários a extinção da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB) assim como informar que o quadro da SEMA não tem condições
de incorporar as atribuições da FZB. A SEMA e a FZB apresentam atribuições interdependentes,
complementares, mas jamais sobrepostas, de modo que nos soa inadmíssivel - e mesmo falaciosas - a
afirmação da Secretária quanto à internalização de competências da FZB/RS por esta Secretaria.
A FZB é o único órgão dentro da estrutura do Sistema Estadual de Proteção Ambiental
que atua na produção de conhecimento por meio da execução de pesquisa científica, e é esse
conhecimento que dá a base para a formulação das políticas públicas para a proteção do meio ambiente
a para a promoção do desenvolvimento sustentável. A equipe de profissionais da FZB é extremamente
especializada, com quadros de servidores com alto nível de formação, muitos com pós-graduação e nível
de doutorado ou pós-doutorado. Essa especialização permite com que eles atuem no Museu de Ciências
Naturais com grupos da biodiversidade extremamente ricos e de difícil identificação, sendo, muitas vezes
os maiores especialistas nas suas respectivas áreas no RS, ou até mesmo no Brasil. Atribuições como a
curadoria de coleções científicas é de um conhecimento ímpar que nenhum servidor do quadro atual da
SEMA dispõe. A atribuição de extração de veneno de serpentes realizada na FZB também não tem
nenhuma condição de ser realizada pela SEMA. A SEMA não possui quadro técnico especializado nem
condições de assumir as atribuições e atividades da FZB.
As pesquisas e serviços fornecidos pela FZB garantem que o Estado tenha autonomia técnica e
científica para formular políticas públicas ambientais e socioambientais, assegurando que a gestão do
patrimônio natural esteja sob cuidado e controle social, por meio de um órgão público comprometido,
idôneo e isento. Do contrário, será necessário terceirizar tais serviços, comprometendo em muito os
produtos demandados, como já ocorreu em outras experiências recentes, em que produtos contratados
por consultorias ficaram muito aquém daqueles desenvolvidos pela FZB. Sabemos da alta tendenciosidade
desse tipo de prestação de serviços, em detrimento a idoneidade das Fundações Públicas.
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Ao contrário do quadro de servidores da FZB, nós, servidores da SEMA, somos generalistas, com
amplo conhecimento de diversos aspectos da gestão da biodiversidade. Justamente, a SEMA e a FZB se
complementam e por isso a extinção da FZB traz prejuízos incomensuráveis aos trabalhos desta
Secretaria, conforme já exposto aos senhores em documento de agosto de 2015. Isso porque a SEMA
trabalha com gestão ambiental e seus profissionais tem sua formação e especializações voltadas a essa
área, e não à produção do conhecimento propriamente dita.
Ademais, a SEMA já está com quadro de servidores extremamente reduzido, havendo um
esvaziamento de diversos setores, sendo que o Departamento de Biodiversidade, com a recente
ampliação das atribuições (como a gestão do Cadastro Ambiental Rural e da Fauna) ainda não dispõe de
equipe suficiente em todos os seus setores (e muitos setores sequer estão formalizados). O Departamento
de Biodiversidade está com carência de pessoal, os que existem estão sobrecarregados com as atuais
demandas e não vislumbramos forma alguma de incorporar atividades da FZB, conforme dito pela
Secretária em entrevista à rádio Band News, no dia 30.11.2016.
O grande patrimônio do Museu de Ciências Naturais/FZB são seus funcionários, que são
amplamente capacitados e experientes para gerar subsídios à atuação dos demais órgãos ambientais do
Estado (SEMA e FEPAM). Sendo assim, a perda destes profissionais é a perda do patrimônio científico do
Rio Grande do Sul. Levando em conta o capital humano investido (profissionais altamente qualificados),
estrutura de pesquisa montada, investimentos financeiros de projetos passados (PROGUAIBA, RS
Biodiversidade, Mata Atlântica) e os resultados qualitativos fornecidos pela FZB (informação qualificada),
o gasto com a Fundação se torna infinitamente pequeno em relação ao investimento que o Estado teria
que fazer para criar o mesmo ambiente de pesquisa em outro lugar.
Os servidores estão dispostos a construir, em conjunto com a Gestão da Pasta , melhorias nos
serviços e nas atividades desempenhadas nas instituições públicas do Estado, porém, esse espaço de
diálogo ainda não foi oportunizada por parte do Governo. Ressalta-se que as únicas informações que
dispomos vem através da mídia, nunca de um diálogo franco e aberto em busca do bem comum do
patrimônio ambiental e da sociedade.
Diante do exposto, e somando-nos às diversas manifestações já realizadas aos Senhores, os
servidores da SEMA solicitam que VOTEM CONTRA A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA E A
DEMISSÃO DE TODOS OS SEUS FUNCIONÁRIOS!
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