
 
 

VEREADOR EDUARDO SUPLICY 13ºGV 
 

 

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP    CEP 01319-900    fone (11) 3396-4236    www.camara.sp.gov.br 

Relato da Visita do Vereador Eduardo Suplicy ao CEU Meninos – São João 

Clímaco/Sub Ipiranga 

Data: 28 de maio de 2019 

Presentes: Vereador Eduardo Suplicy, Maria do Rosário (assessora do vereador), 

Fabiano Pedrosa Crisóstomo (gestor do CEU), equipe da gestão, representante 

da UNAS – Associação de Moradores de Heliopolis e Adjacencias (Emerson 

Santana)  e representantes da empresa Gramaplan (na parte inicial da 

conversa).  

A visita foi motivada por requerimento dos vereadores Alfredinho e Jair Tatto, 

apresentado à Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no qual propunham 

visita dos membros da referida Comissão a alguns CEUS, para verificar a 

situação de limpeza do local, em razão do novo contrato de serviços de 

conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e externas nº 

28/SME/2019. 

Devido ao fato de a visita ter caráter de inspeção, a mesma não foi previamente 

agendada. Fomos recebidos pelo gestor do CEU, Sr Fabiano, além de membros 

de sua equipe, que acompanharam o percurso pelo prédio. 

Numa breve conversa inicial, apresentamos o propósito de nossa presença ao 

local. Coincidentemente estavam presentes dois representantes da empresa 

GRAMAPLAN Comércio e Serviços Ltda, os senhores Ivan Rizzi – sócio, e o Sr 

Robson Silva, da área comercial, que haviam sido chamados para uma reunião, 

que teve início com nossa presença. 

Os representantes da referida empresa explicaram que a licitação feita pela 

Prefeitura mudou a forma de composição do quadro de prestadores de serviços, 

antes definido por postos de trabalho. No novo procedimento, vigente a partir 

de maio de 2019, o certame foi inspirado no CARDTEC (Caderno Técnico) 

utilizado pelo Governo de Estado, junto ao qual a empresa possui diversos 

contratos. O cálculo do número de prestadores de serviço  é feito por metro 

quadrado e desconsidera o uso do espaço. A própria empresa reconhece que o 
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critério é inadequado aos CEUS, que tem uma frequência muito alta, 

funcionando de segunda a segunda feira, atendendo alunos e comunidade. 

O gestor Fabiano informou que no caso do CEU Meninos, esse método levou à 

redução de 50 funcionários para 26, dos quais há 2 encarregados, 1 limpador de 

vidros e somente 2 pessoas designadas para manter limpos os banheiros, que 

somam 104 vasos sanitários, lavatórios, pias e outros espaços. O fato de haver 

só duas pessoas designadas para a limpeza de banheiros agrava a situação, pois 

no contrato anterior qualquer pessoa poderia fazer tal serviço. Todos ficam 

prejudicados, mas o problema se agrava na creche, CEI (Centro de Educação 

Infantil) e EMEI, que atendem crianças de 3 meses a 6 anos. No CEU há 1500 

alunos, com frequência de 2500 pessoas/dia.  

Segundo os representantes da empresa, a restrição a 2 “banheiristas” é uma 

precaução trabalhista, porque esses funcionários devem receber adicional de 

40% por insalubridade e se outros fizerem o mesmo trabalho, poderão 

reivindicar o mesmo direito. Ao final da conversa, restou claro o prejuízo que 

essa postura está causando ao CEU e os membros da empresa se dispuseram a 

revê-la. Também reconheceram suas limitações em atender às necessidades do 

CEU, com número restrito de funcionários. Disseram que com um aditamento 

de contrato poderão aumentar o total de  prestadores de serviços, subindo de 

26 para 32. Da parte da gestão do CEU, ficou claro que isso não resolverá o 

problema, mas ajuda na redução de danos.   

É importante destacar que segundo informações obtidas na visita, a Gramaplan 

é responsável pelo serviço de limpeza em 8 CEUs. 

Soubemos ainda que o Secretário de Educação, Sr João Cury, esteve no CEU há 

15 dias e recebeu abaixo-assinado da comunidade, denunciando a situação e 

reivindicando mudanças. 

Percorremos o CEU acompanhados de funcionários e fomos recebidos pelas 

diretoras da Creche, CEI e EMEI e EMEF.  Há atraso de 50% na entrega de 

materiais de limpeza e suporte (como saboneteiras, porta papel higiênico e 
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porta papel toalha), que a empresa assume como falhas suas. Constatamos que 

a redução de postos de trabalho trouxe prejuízo ao espaço como um todo, 

afetando a rotina de servidores, prestadores de serviço, alunos e comunidade. 

Encontramos lençóis e toalhas empilhados, colchões com higienização precária, 

tapetes de EVA sem uso por falta de limpeza – o que prejudica as crianças em 

dias frios. 

Verificamos que os riscos à saúde são maiores para as crianças de 3 meses a 6 

anos, que precisam de cuidados especiais na limpeza e manutenção 

permanente de banheiros, mudança e recolhimento de lençóis, toalhas, 

higienização de colchões, refeitório, entre outros. Nas áreas de creche e CEI a 

precarização ficou mais explícita. Em que pese o esforço da gestão em priorizar 

os serviços nesses locais e o sobretrabalho ao qual são submetidos os agentes 

de limpeza para responder à demanda, é humanamente impossível cobrir as 

necessidades.  

Os serviços de desratização e limpeza de caixas d’água foram retirados do 

contrato, devendo ser objeto de nova licitação, o que precariza novamente a 

situação do CEU até que a nova contratação seja efetivada. 

Recebemos diversos documentos da gestão em que há relatos detalhados da 

situação precária em que se encontra o CEU, devidamente comprovados por  

fotografias.  

Fomos informados de que o Tribunal de Contas do Município há tempos 

questiona o valor dos contratos, da mesma forma que vem fazendo com o 

número de monitores aquáticos (salva vidas), que correm o risco de ter seu 

número reduzido em função da metragem das piscinas, desconsiderando-se a 

quantidade de usuários. 

Diante do exposto, pode-se constatar que este não é um problema isolado do 

CEU Meninos, mas que poderá ser observado em todas as unidades dos CEUs.  

Faz-se necessário um posicionamento urgente da Comissão de Educação e da 

Câmara Municipal para intervir nessa dura realidade. Um simples aditamento de 



 
 

VEREADOR EDUARDO SUPLICY 13ºGV 
 

 

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP    CEP 01319-900    fone (11) 3396-4236    www.camara.sp.gov.br 

25% do contrato (limite imposto pela legislação) minimiza, mas não soluciona o 

problema. 


