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Em atendimento à vossa solicitação e tendo em vista a apresentação do Relatório
de Auditoria da Ordem de Serviço n.º 025-D/2017/CGM/AUDI, SEI (011722591), elaborado pela
Coordenadoria de Auditoria Geral, integrante da Controladoria Geral do Município, que teve como
objetivo verificar a destinação e o controle das mudas arbóreas pela Subprefeitura da Penha após
serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica de Produção e
Arborização DEPAVE-2 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA), venho
respeitosamente apresentar MANIFESTAÇÃO sobre os apontamentos contidos no referido
relatório, que já considerou as justificativas apresentadas apresentando “constatações” que, com
todo o respeito, não condizem com a realidade dos fatos, o que faz nos termos e pelos motivos a
seguir articulados:
Sem querer desmerecer o minucioso trabalho realizado pelos auditores, cumpre
esclarecer inicialmente que a Auditoria não considerou as peculiaridades existentes e fatos de
extrema importância que foram comprovados e esclarecidos, o que levará à conclusões
diametralmente opostas aquelas encontradas no relatório.
Desta forma e como os Auditores destacaram duas Constatações, esta
Subprefeitura iniciará a sua manifestação tecendo as suas considerações sobre as mesmas
conforme a seguir:
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1- CONSTATAÇÃO 001 - Falta de comprovação quanto à execução de,
aproximadamente, 25% dos plantios informados, possibilitando prejuízos
estimados em R$ 152.611,06 para a Administração Pública

Neste primeiro item destacado pela Equipe de auditoria a mesma esclarece que
após análise, objetivando a verificação dos plantios efetivamente executados pela Subprefeitura
da Penha, não foi possível a comprovação de 478 plantios, os quais representam 25% da amostra
dos 2.147 plantios examinados (63,43% do total dos plantios de arborização relatados no exercício
de 2016). Destes, foi possível constatar a completa inexecução na Rua José Balangio (Talude),
tendo estimado o prejuízo potencial em R$ 152.611,06, relativo ao valor das mudas utilizadas para
este fim.
Já, no Anexo I – DESCRITIVO a Equipe esclarece a metodologia dessa constatação,
declarando que “a conferência dos plantios foi realizada, em parte, por meio de inspeções in loco
e, em parte, mediante serviço de visualização de mapas e imagens de satélite (programa Google
Maps), disponível na rede mundial de computadores. Por meio da utilização da ferramenta citada
foi possível avaliar a efetiva existência das mudas nos locais informados, bem como comparar às
imagens de períodos distintos (averiguação de situação prévia à data de plantio informada pela
PR), visto que o programa disponibiliza o histórico de imagens “
A equipe conclui esclarecendo que por meio da aplicação desses procedimentos,
encontraram somente 1.669 exemplares arbóreos dos 2.147 plantios verificados, o que significa a
não comprovação de, aproximadamente, 25% dos plantios, conforme demonstrado em gráfico e
em tabela.
A conclusão está equivocada.
O fato de não terem sido encontrados os exemplares arbóreos, não significa que
não foram plantados.
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Existem fatores óbvios e cientificamente comprovados que não foram
considerados, entre eles:


As plantas morrem. Existe uma taxa de mortalidade admissível, pois até os
seres humanos e com toda a tecnologia da atualidade morrem.



Não é toda a planta (muda) que pega.



Existe vandalismo e furto de espécimes arbóreos, principalmente na região
de predominância de população de baixa renda e comunidades, como no
caso da Região da Subprefeitura da Penha.

A taxa de mortalidade e furto de espécimes deve ser reconhecida, insistindo a
Equipe de Auditoria que através de nova consulta ao programa “google maps” não foram
encontrados plantios que pudessem corresponde aos possivelmente executados em 2016.
Será que a imagem do “google maps” foi tirada no dia seguinte do plantio?
Certamente que não.
A informação não é precisa, muito menos confiável, ficando muito fácil afirmar que
não foram plantadas.
Outros fatos relevantes não foram considerados, tais como FURTOS.
Qual é o percentual admitido como “razoável” pela Equipe de Auditoria? 0%? Ou
seja, nenhuma muda foi furtada?
No passado já tivemos taxas elevadíssimas de furto, ultrapassando os 50% das
mudas plantadas, o que foi simplesmente ignorado. Mais fácil dizer que não foi feito e cobrar dos
envolvidos!
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A parte frágil é ressaltada, os argumentos sérios e verdadeiros são ignorados.
É lamentável o entendimento de que a má-fé se presume.
Afirma a equipe muitas vezes em seu relatório que não foi possível concluir se os
plantios ocorreram na data informada nos registros.
Ora, Dr. Procurador, se não é possível concluir, quer dizer que não foram plantadas?
Está correta essa conclusão?
Afirma a Auditoria ainda que SUB-PE a atribuiu o percentual de perda superior ao
esperado por tratar-se de plantios realizados em área urbana com alguns fatores agravantes na
região, como por exemplo, a alta declividade do terreno, ressaltando que os registros fotográficos
apresentados são recentes e representam menos 10% dos plantios relatados nesta localização.
E a questão comprovada da taxa de mortalidade?
E o furto?
Nenhuma muda foi furtada ou morreu. A conclusão é o que não foram plantadas e
essa conclusão é tirada de análise do “google maps”.
Como paradigma e para comprovar que a equipe se equivocou nas suas
constatações do “google maps” a Subprefeitura apresenta o relatório fotográfico da RUA JOSÉ
BALANGIO, demonstrando a existência e comprovando o plantio, quando a Auditoria constatou a
inexecução de 100%, a seguir:
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Relatório fotográfico – Rua José Balangio
Área municipal da Rua José Balangio
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Trata-se de uma das áreas municipais situadas no entorno da Rua José Balangio. Conforme as
imagens percebe-se mudas plantadas no local, em conformidade com relatório apresentado por
esta Subprefeitura.
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Área municipal próximo a Rua José Miguel Barbosa
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Trata-se de mais uma área adjacente à Rua José Balangio, inserida no relatório geral como fazendo
parte dos plantios referenciados como Rua José Balangio. Percebe-se diversos exemplares
arbóreos (cerca de 15 unidades) plantados sendo que alguns sofreram com vandalismo e outros
desenvolvem-se satisfatoriamente.

Relatório final (012712447)

SEI 6067.2018/0015605-9 / pg. 51

8

Relatório de Auditoria da OS nº 025D/2017/CGM/AUDI
Outro ponto da Rua José Balangio

Trata-se de área municipal situada à Rua José Balangio (frente ao talude). No local podem ser
verificadas mudas plantadas conforme imagens percebe-se também mudas que foram plantadas e
foi alvo de vandalismo.
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Trata-se de vestígios de mudas e exemplares arbóreos degradados, evidenciando práticas
relatadas em relatório anterior no sentido de alto índice de perda por conta de vandalismo.
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Viaduto Milton Leão

Trata-se de plantio em área próxima à Rua José Balangio (entrada do Viaduto Milton Leão),
percebe-se que os exemplares não foram alvo de vandalismo e apresentam adequado
desenvolvimento.
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Rua lateral da Rua José Balangio
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Trata-se de rua sem nome, lateral à Rua José Balangio, podem ser percebidos através das imagens
diversos exemplares degradados e outros em adequado estado fitossanitário.
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Talude na Rua José Balangio

Trata-se de imagens que apresentam especificamente o talude da Rua José Balangio. Alguns
aspectos já destacados em relatório anterior são reforçados e evidenciados tais como a alta
declividade na área, fator que dificulta o pegamento dos exemplares sobretudo em decorrência
dos serviços de zeladoria (corte de mato) no local, expondo as mudas à degradação; processos
erosivos no talude os quais cooperam com o tombamento das mudas ou empobrecimento da
qualidade do solo. Contudo, ressalta-se que podem ser verificados exemplares plantados no local
com porte e grau de desenvolvimento compatível ao período de plantio relatado.
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Em atenção à constatação 1 apontada em relatório, procede-se com nova vistoria à
área municipal da Rua José Balangio e entorno a fim de detalhar os apontamentos indicados no
primeiro relatório emitido por esta Subprefeitura.
Após nova vistoria, entendemos pertinente reforçar as conclusões do relatório
inicial no sentido de que os exemplares arbóreos foram efetivamente plantados no entorno da
Rua José Balangio.
Em que pese o reconhecimento de falha no processo de controle e referenciamento
preciso das mudas plantadas por essa Subprefeitura (fato já citado em relatório anterior com
apresentação de proposições corretivas), nota-se que as condições de desenvolvimento dos
exemplares arbóreos não são as ideais por fatores edafoclimáticas, sociais e topográficos. Assim,
entende-se que os aspectos citados anteriormente explicam o baixo índice de pegamento do local.
CONCLUSÃO SOBRE A CONSTATAÇÃO 001
Diante da fragilidade das informações trazidas através de análise do “google maps”
como também diante da total desconsideração da efetiva “taxa de mortalidade” e “furto” das
espécimes arbóreos o que é extremamente relevante na Região da Penha, concluímos que a
suposta “taxa de inexecução” de 25% refere-se na verdade a taxa de perna natural ou furto, o que
é absolutamente normal e compatível com a região que já teve 50% de perda, não 25%.
Outrossim, se a data do plantio ocorreu no mesmo ano, porém em data posterior a
passagem do carro do “google maps”, o que é plenamente possível, esses não teriam sido
registrados, levando a Auditoria a conclusão equivocada de que o plantio não teria sido realizada.
Um exemplo disso é a foto nº 05 datada de 13/12/2017 trazida aos autos pela
Auditoria na tentativa de comprovar que não foram realizados plantios em 2016.
A foto mostra o talude com mato alto cortado (capinado) demonstrando outra
questão muito recorrente na região, uma vez que como a capina é feita com máquina, muita vezes
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o mato esconde a espécime arbórea que é cortada juntamente com o mato, o que também não foi
considerado.
Como se não bastasse, além do fato acima esclarecido, muita coisa pode ocorrer em
um ano, como morte natural, furto, vandalismo etc, o que não significa que não foram plantadas.
A “constatação” na verdade é que em 2017 nem todas as mudas plantadas em 2016
não foram encontradas. Isso foi constatado.
Diante dessa constatação, devem ser apurados os motivos, não havendo nenhuma
constatação de que não foram plantadas como induz a Auditoria.
As constatações, assim chamadas pelos Auditores, na verdade são suposições
tiradas de indícios, não de fatos, ainda considerando a presunção de má-fé da administração, o
que não pode ser admitido e deve a todo o custo ser evitado.
Diante do exposto e da total fragilidade das supostas constatações, resta
comprovado que, apesar do controle precário, as mudas foram plantadas, não podendo ser
afirmado o contrário, pois podem ter sido furtadas, objeto de vandalismo, podem ter sido
cortadas junto com o mato alto, como podem ter morrido, pois são ocorrências naturais e
cientificamente comprovadas.
Outrossim, insistem os auditores em bater nos endereços informados, mesmo
sabendo que a SUB-PE tomava na época por base ruas principais que indicam uma “referência”
para a execução dos trabalhos, o que demonstra falha na indicação do local exato e não
inexecução dos plantios, conforme expressamente admitido e já corrigido.
Na verdade, como já esclarecido e ignorado pela Auditoria, foram plantadas árvores
nos entornos dos locais indicados no percentual de 100% das mudas retiradas e relacionadas nos
relatórios, sendo difícil a verificação dos “entornos” através do “google maps” o que poderá se
necessário for mostrado in locu pelos funcionários, se necessário for.
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RECOMENDAÇÕES – 001 E 002
A Subprefeitura da Penha concorda e irá acatar integralmente as recomendações,
pois foi a exatamente falha no controle que originou toda essa controvérsia.
Na verdade como admitido pela SUB-PE existiu realmente deficiência nos
dispositivos de controle, o que já foi corrigido, em razão da Auditoria realizada sendo certo que
nunca mais existirão dúvidas com relação ao plantio de árvores, uma vez que aprimoramos os
registros, com endereços EXATOS e relatório fotográfico do “antes e depois” além de termos
afinado o relacionamento com DEPAVE da Secretaria do Verde para que os controles sejam
confiáveis e exista sempre consistência entre os serviços executados e as informações.
Desta forma e para comprovar a rigorosa execução das propostas, anexamos os
novos controles, que já foram implementados, estando a nova sistemática de controle em plana
execução, no anexo I e II.

CONSTATAÇÃO 002 – Ausência de controle da SUB-PE diante de atividade
irregular praticada por particular sobre plantios de mudas mediante uso de
recursos da Subprefeitura
Nesse item do Relatório a equipe de Auditoria alega que por meio de entrevistas
junto ao Engenheiro Agrônomo da Regional, exame do relatório de plantio fornecido pela
Subprefeitura e de informações fornecidas pelo Viveiro Manequinho Lopes, verificou-se ausência
de controle da SUB-PE diante de atividade irregular que particular tem exercido sobre plantio de
mudas, equipamentos e funcionários da referida Subprefeitura.
Ressalta ainda a Equipe de Auditoria que a legislação municipal vigente não veda
que particulares efetuem plantios de mudas de árvores como forma de colaborar na arborização
municipal, exemplo disso é a Lei Municipal nº 12.196/1996 que instituiu a Campanha Permanente
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de Incentivo à Arborização da Cidade de São Paulo e o Decreto Municipal nº 37.587/1998 que a
regulamentou, esclarecendo que esse incentivo à colaboração na arborização tem requisitos,
limites e instruções específicas conforme estabelecem os artigos 1º ao 4º da Portaria SVMA nº 06
de 15/01/2016, que limita a doação de árvores a 05 (cinco) mudas por endereço, o que não teria
sido respeitado.
A SUB-PE apresentou suas justificativas esclarecendo minuciosamente a situação e
apresentando documentos que comprovam a importância desse munícipe para o interesse público
da região, o que foi analisado pela Equipe de Auditoria.
A SUB-PE escreveu e relatou a VERDADE, demonstrando que a situação e o trabalho
voluntário do Xx. Xxxxx iniciou-se a décadas, sempre com o conhecimento e aprovação
das autoridades, entre eles vários Prefeitos e Secretários do Verde que sempre apoiaram o
trabalho desenvolvido, tendo o Xx. Xxxxx sido mencionado como referência.
Porém o trabalho desenvolvido pela Auditoria alertou para a inexistência de
convênio formal, o que causou muita estranheza tendo em vista o estreito relacionamento do Xx.
Xxxxx com a Secretaria do Verde.
A análise da Auditoria sobre a justificativa da SUB-PE ressaltou que não foi possível
identificar quaisquer documentos, comunicações ou até mesmo declarações que nos permitam
compreender objetivamente os meios e recursos envolvidos, as responsabilidades das partes ou
até mesmo o prazo deste acordo não formalizado, sendo que as práticas identificadas estão em
desacordo com a legislação municipal vigente.
A visão míope da Auditoria enfatiza indevidamente a atuação do Xx. Xxxxx, como
se ele utilizasse os recursos públicos para o seu proveito próprio, o que não é verdade.
Utiliza fotos tiradas de caminhão a serviço da Municipalidade trazendo mudas para
serem plantadas, como se esse serviço estivesse sendo feito em imóvel particular do Xx. Xxxxx.
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Agora, o fato de que o Xx. Xxxxx, aglutina munícipes na defesa do meio ambiente
e utiliza seus recursos próprios para a compra de mudas e execução de plantios, além de alertar
a municipalidade sobre invasões e cuidados necessários, este não foi considerado.
O principal e o mais importante foi deixado em segundo plano, isto é o interesse
público.
Porém na visão do Xx. Xxxxx, este sim, ficou em primeiro lugar, uma vez que todas
as suas ações, mesmo sem convênio formal (informação da Auditoria), contou já há décadas
com a anuência e apoio de vários Prefeitos e Secretários, uma vez que este Munícipe é
apartidário e doa o seu tempo e dinheiro para a coletividade, nunca tendo recebido nada em
troca.
Apesar dessa realidade, a SUB-PE concorda e aceita as recomendações da Equipe de
Auditoria, uma vez que o princípio da legalidade deve ser observado, devendo a Secretaria do
Verde ser também envolvida para que providencie a formalização da relação, no caso de interesse
na sua manutenção.
Ressalta ainda a SUB-PE que todas as providências referida no “plano de
Providências” foram efetivadas, tendo chamado o Xx. Xxxxx e o representante local da
Secretaria do Verde, esclarecendo a questão e solicitando que essas questões fossem tratadas
diretamente, com a formalização do necessário.
O e-mail que segue anexado, enviado pelo Engº Agrônomo Diretor do DGD-Leste 2
da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comprova a efetivação das medidas.
Outrossim, ao contrário do que ocorria no passado, e diante das orientações da
auditoria, hoje o controle das mudas retiradas e plantadas na Região é rigoroso, conforme planilha
de excel enviada pelo referido Diretor de DGD-Leste 2 da Secretaria do Verde, que segue em
anexo como prova.
Esclareceu o Xx. Xxxx em seu e-mail o seguinte:
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Informo que realizamos todos os plantios de mudas de Espécies Arbóreas
seguindo as regras da Legislação do Município de São Paulo, de acordo com
o Manual Técnico de Arborização da SVMA (Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente) realizados através do Contrato de Plantio 08/SVMA/2018.
Quero salientar que em todo plantio envolvemos o máximo número de
pessoas e entidades para que participem do processo. Desta forma,
procuramos não somente realizar o plantio, mas trazer a importância e a
conscientização a população da Arborização.
ESCLARECIMENTOS DOS FATOS ENVOLVENDO O XX. XXXXX XX XXXXX
Com relação aos fatos envolvendo o Xx. Xxxxx, entende a Sub-PE que se
mostra essencial e imprescindível a oitiva deste Munícipe para o real entendimento de suas
atividades de maneira ampla.
A consulta à blogs e ao google podem dar uma visão deturpada da realidade, o que
pode ser esclarecido e comprovado com a versão do próprio Munícipe envolvido.
Outrossim, o Xx. Xxxxx possui minucioso e preciso controle de cada uma das
Árvores que plantou o que pode demonstrar a lisura das suas atividades e a sua boa intenção em
suas práticas.
A SUB-PE não nega a necessidade de legalização da situação e se compromete, na
medida da sua competência, a envidar todos os esforços para ajudar na concretização do
convênio.
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RECOMENDAÇÃO – 003
A Subprefeitura da Penha concorda e irá acatar integralmente a recomendação,
como já vem fazendo desde que alertada pela Auditoria.

CONSTATAÇÃO 003 - Impropriedade na realização dos plantios de
arborização pela Subprefeitura da Penha devido à ausência de competência
para execução dos mesmos.
Referida inconsistência já foi solucionada com a adoção das providências constantes
no plano apresentado.
RECOMENDAÇÃO – 004
A Subprefeitura da Penha concorda e irá acatar integralmente a recomendação,
como já vem fazendo desde que alertada pela Auditoria.

CONSTATAÇÃO 004 - Descumprimento da Lei Municipal nº 10.365/1987
quanto à necessidade de plantio de mudas em reposição de árvores
suprimidas por corte, remoção ou transplante.
Concluiu a Auditoria nessa Constatação que a SUB-PE em seu plano de providências,
propõe a formalização de termo junto aos munícipes, a ser documentado em processo, a fim de
registrar a ciência da necessidade plantio no local da retirada ou próximo, autorizando o plantio
ou apresentando as justificativas para a recusa, entendendo que o proposto atende parcialmente
à fragilidade encontrada.
A Subprefeitura esclarece e comprova que já implantou a providência referida,
conforme comprova as fichas do Relatório de plantio de mudas já anexadas.
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RECOMENDAÇÕES – 004 – 005 – 006
A Subprefeitura da Penha concorda e irá acatar integralmente as recomendações,
como já vem fazendo desde que alertada pela Auditoria dessa necessidade.
CONSTATAÇÃO 005 - Inconsistência entre os quantitativos de plantios de substituição
(reposição) informados ao DEPAVE-2, resultando em descumprimento da Portaria nº
48/SVMA/2018.
Referida inconsistência já foi solucionada com a adoção das providências constantes
no plano apresentado, conforme comprova a planilha demonstrativa, fornecida por DEPAVE-2 em
anexo.
RECOMENDAÇÃO – 007
A Subprefeitura da Penha concorda e irá acatar integralmente a recomendação,
como já vem fazendo desde que alertada pela Auditoria.
CONSTATAÇÃO 006 - Falta de informações precisas quanto aos locais de plantio relativos
às mudas requisitadas, em descumprimento da Portaria SVMA nº 47/2016.
Referida inconsistência já foi solucionada com a adoção das providências constantes
no plano apresentado, esclarecendo que o detalhamento encontra-se na planilha demonstrativa,
fornecida por DEPAVE-2 em anexo.
RECOMENDAÇÃO – 008
A Subprefeitura da Penha concorda e informa que já está procedendo conforme
recomendação, conforme comprovado através da planilha que segue em anexo.
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