
Segunda Reunião da Comissão de Acompanhamento do Projeto de 

Climatização dos Espaços de Estudo do Colégio Pedro II 

 

 Aconteceu às 10 horas do dia 17 de novembro de 2011, por convocação do 

representante indicado pela Direção-Geral, Professor Sidney Drago, a segunda reunião 

da Comissão de Acompanhamento do Projeto de Climatização dos Espaços de Estudo do 

Colégio Pedro II, com a presença dos seguintes membros: Diretor Adjunto de 

Administração e Infraestrutura – Engenheiro Luiz Fernando Nascimento; Professores - 

Alexandre Samis, Milton Tavares, Raimundo Doria e Regina Pinto; Alunos - Fernando 

Mendes, Rafael Felippe Marçal e Gabriela Nascimento e o servidor técnico – 

administrativo Adriano Pereira Coelho (observador). 

 Ao iniciar a reunião o Professor Sidney Drago informou da dificuldade de 

conseguir realizar a reunião, anteriormente convocada para o dia 9 de novembro, 

devido à ausência dos membros da Comissão. Esclareceu que efetuou a convocação 

pela forma consensuada na primeira reunião, ou seja, por e-mail, e que somente 

recebeu a informação e a justificativa de ausência da Professora Regina Pinto. Assim, 

para a nova data, optou por efetuar a convocação por meio de Ofício ao SINDSCOPE e 

à ADCP II e por meio de Memorando aos Diretores das Unidades de lotação dos outros 

membros que são servidores e de matrícula dos alunos. 

 Em continuação foram informados pelo Professor Sidney Drago e pelo Diretor 

Adjunto de Administração e Infraestrutura Luiz Fernando Nascimento os avanços 

realizados no projeto, a saber: 

1- Em cumprimento ao acertado na reunião anterior, após a manifestação junto 

às Direções dos representantes interessados de cada Unidade Escolar, foram 

encaminhadas à Seção de Engenharia as prioridades de locais para a instalação 

dos 51 (cinquenta e um) aparelhos já adquiridos e ainda no Almoxarifado, 

respeitadas as possibilidades técnicas e de capacidade de acréscimo de 

consumo de energia elétrica; 

2- A escolha da empresa à qual será entregue a responsabilidade de efetuar a 

instalação desses aparelhos, ainda em 2011, está sendo feita através de 

licitação, que se encontra em curso; 

3- Foi concluído o levantamento das necessidades de novos aparelhos de ar 

condicionado a serem adquiridos; 

4- Foi concluída a fase de estimativa das necessidades de aumento de carga das 

Unidades Escolares; 

5- Foi concluído o levantamento das atualizações e ampliações de capacidade das 

subestações das diferentes Unidades Escolares onde elas têm possibilidade de 

se modernizar/atualizar e ampliar a capacidade de fornecimento de energia 

elétrica;  



6- Foi iniciado o trabalho de consulta e pedido de aumento do fornecimento de 

carga à concessionária distribuidora de energia elétrica; 

7- Foi concluído o dimensionamento do custo financeiro para a execução 

completa do projeto, que atingiu a importância de R$ 12.800.000,00 (doze 

milhões e oitocentos mil reais); 

8- Foi assinado e encaminhado ao FNDE o Termo de Cooperação através do qual o 

órgão de financiamento destinará, ainda em 2011, o valor de R$ 6.400.00,00 

(seis milhões e quatrocentos mil reais) para aplicação específica no Projeto de 

Climatização do Colégio Pedro II; 

9- Foi negociada e estão incluídos no orçamento do Colégio Pedro II, previsto para 

2012, os recursos restantes necessários à conclusão do projeto, que são da 

ordem de R$ 6.400.00,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais); 

10- Está autorizada e sendo providenciada a adesão à Ata de Registro de Preços de 

uma grande concorrência feita pelo FNDE para a aquisição imediata dos 

aparelhos que serão necessários ao cumprimento do Projeto de Climatização 

do Colégio Pedro II. Como estão ocorrendo dificuldades inerentes ao processo 

de licitação em curso no FNDE, paralelamente, está sendo preparada uma 

concorrência pública pelo próprio Colégio Pedro II, de tal forma que a solução a 

ser aplicada será aquela que primeiro se mostrar como concluída e sem óbices 

burocráticos; 

11- Os aparelhos a serem adquiridos para o desenvolvimento e conclusão da 

climatização dos espaços de estudo do Colégio Pedro II, de acordo com as 

necessidades verificadas pela equipe técnica da Seção de Engenharia estão 

assim discriminados: 

Aparelhos de janela para instalação em 220V: 

21 (vinte e uma) unidades de 12.000 BTU; 

29 (vinte e nove) unidades de 18.000 BTU; 

110 (cento e dez) unidades de 21.000 BTU e, 

443 (quatrocentos e quarente e três) unidades de 30.000 BTU, totalizando 603 

(seiscentos e três) unidades. 

 

Aparelhos tipo Split de piso/teto, trifásico, para instalação em 220V: 

8 (oito) unidades de 12.000 BTU; 

32 (trinta e duas) unidades de 18.000 BTU; 

15 (quinze) unidades de 24.000 BTU; 

86 (oitenta e seis) unidades de 30.000 BTU; 

29 (vinte e nove) unidades de 36.000 BTU; 

38 (trinta e oito) unidades de 48.000 BTU e, 

50 (cinquenta) unidades de 60.000 BTU, totalizando 258 (duzentos e cinquenta 

e oito) unidades. 

Assim sendo, as necessidades totalizam 861 (oitocentos e sessenta e um) 

aparelhos novos a serem adquiridos. 



 Foi esclarecido que o prazo para a conclusão do projeto é até o final do ano de 

2012, mas que não há possibilidade de ser apresentado um cronograma rigoroso de 

etapas por haver a dependência de muitos fatores, inclusive externos, como a rapidez 

dos processos de aumento de fornecimento de carga junto à concessionária que faz a 

distribuição da energia elétrica e o desenvolvimento da liberação dos recursos 

orçamentários, já que parte das necessidades do financiamento está prevista no 

orçamento de 2012. 

 Algumas perguntas foram feitas pelos membros que estavam participando da 

reunião e respondidas, a destacar: 

Professor Flavio Balod: indagou sobre a utilização de coletores de energia solar para a 

transformação em energia elétrica e foi informado que, mesmo sendo importante esta 

preocupação, a demanda não seria suprida com esta providência e que ela demandaria 

um tempo maior. Que futuramente poderá ser pensada uma captação dessa energia 

para uma utilização parcial em alguns setores do Colégio.  

Professor Milton lembrou que isso pode ser uma etapa posterior e acrescenta a 

possibilidade de uso de energia eólica. Pede que seja estabelecida a rotina de envio de 

boletins com informações periódicas, preferencialmente mensais, sobre o 

desenvolvimento do projeto e sua realização, com o que houve concordância do 

Professor Sidney Drago; 

Professora Regina Pinto perguntou se o prazo informado de conclusão do projeto até 

dezembro de 2012 vale para todo ele, com aparelhos, subestações e instalações e a 

resposta do Diretor da DAAI, Luiz Fernando Nascimento, foi afirmativa; 

Professor Milton aproveitou para falar acerca de um possível projeto de 

informatização e digitalização dos quadros nas salas de aula e foi informado pelo 

Professor Sidney Drago que esse projeto é bem menos custoso do que o de 

climatização, mas que teria que ser visto e pensado em um momento posterior; 

Servidor técnico-administrativo Adriano perguntou acerca da indicação de instalação 

dos aparelhos ainda disponíveis e recebeu a informação do Professor Sidney Drago 

que foi acertado na reunião de abril e os Professores Raimundo Dória e Milton 

confirmaram que, em relação a isso, houve a pesquisa junto ao pessoal da Unidade 

Escolar São Cristóvão III, feita pela Direção. 

 Não havendo outros questionamentos, o Professor Sidney Drago encerrou a 

reunião.  


