
_____
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

I SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Pau1o, de 4 -ÇE de 2021.

OFÍCIO SIMA/GAB/G/2O21
Ref.: Indicação n° 1575, de 2021.

Senhor Subsecretário,

Trata o presente de manifestação desta Pasta à

Indicação n° 1575, de 2021, de autoria da nobre Deputada Estadual Marina

Helou, que indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que sejam

garantidas a participação e a transparência no processo de definição da

estrutura, atribuições e competências do futuro Orgão de pesquisa, conforme

disposto na Lei Estadual n° 17.239/2020, que estabe1eceu medidas voltadas

ao ajuste fiscal e ao equilibrio das contas públicas.

Em conformidade com o disposto no Decreto n°

62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), encaminho esclarecimentos ao tema

em questão subsidiado pela Subsecretaria do Meio Ambiente desta Pasta,

conforme segue:

Importante esclarecer, em referência à execução, pela

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, das medidas referidas no artigo

64 da Lei n° 17.293, de 15 de outubro de 2020, que todo o andamento de

adequação da estrutura dos Institutos de Pesquisa vinculados a esta

Secretaria à determinação contida na lei acima referida, correu com

participação permanente dos pesquisadores, representados em Grupõ de

Trabalho instituído pela Resolução SIMA n° 84, de 22 de outubro de 2020.

A novaInstituição, que unificará a pesquisa dos três

Institutos, foi concebida de forma a abrigar as especificidades das áreas de

cada um, bem como as atribuições, funções e carreiras a eles atinentes,
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destacando-se que o Instituto resultante da unificação estará definido nos

termos da lei n° 125, de 18 de novembro de 1975.

Os campos abrangidos pelas pesquisas e demais

atividades concernentes ao Instituto unificado são os da Biodiversidade,

Botânica, Geociências e Ciências Florestais, diretamente concernentes ao

âmbito dos três Institutos objeto da fusão e sem prejuízo de inclusão das áreas

e subareas do conhecimento historicamente englobadas pelos

Institutos separadamente.

A estrutura organizacional do novo Instituto está

concebida de forma a incluir, de maneira integral, as atividades inerentes às

éarreiras dos pesquisadores e dos profissionais de apoio à pesquisa, de forma

a preservar as atividades que constituem o núcleo da atuação destes
*

profissionais, focalizado em sua atividade finalística.

Especial atenção é dada às atividades privativas da

carreira de pesquisadór, que estão organizadas de forma a atender aos termos

do artigo 12 da Lei Complementar n° 125, de 18 de novembro de 1975, com

redação dada pela Lei Complementar n° 727, de 15 de setembro de 1993,

destacando-se que as atribuições técnico-científicas da unidade a 'ser

instituída serão exercidas pelo corpo composto pelos profissionais incluídos

na legislação própria.

Cumpre esclarecer que as atividades especfficas

voltadas à criação e manutenção de Unidades de Conservação e à pesquisa

ciêntifica, no que concerne às competências e atribuições dos Institutos

objeto da unificação, não serão prejudicadas ou diminuídas, devendo ser

mantidas e ampliadas, à medida da consolidação, no tempo, das ações

do Instituto unificado, não havendo, em qualquer momento, possibilidade de

estabelecimento de paralelo da politica estadual com aquelas.

/ A regulamentação ora em andamento, por meio de

posta de Decreto, teve em conta a avaliação de inúmeras contribuições
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feitas para sua elaboração, tanto internas, dos próprios pesquisadores dos

três Institutos, quanto externas, advindas especialmente do meio acadêmico.

Neste sentido, entendemos que foi respeitado processo

amplamente participativo, que incluiu destacadamente a participação dos

pesquisadores dos três Institutos, o que permitiu que fosse dada amplitude ao

processo de elaboração da proposta de instituição do Instituto unificador da

pesquisa concernente à área ambiental do estado de São Paulo.

A

Aproveitba oportunidade para apresentar protestos de

estima e consideração. /

MARCOS RODR

Secretário de Estado

Meio An

ES PENIDO

Infraestrutura e

Ilustríssirno Senhor

ROGER WILLIANS DA FONSECA

Subsecretário de Articulação Política da Casa Civil

Palácio dos Bandeirantes

São Paulo - SF
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