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AGENDA GERAL – 01/10/2018 (09h00 – 17:00h)
1.

ABERTURA

2.

CONTINUAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO
MME

3.

ENCAMINHAMENTOS

4.

ENCERRAMENTO

1. ABERTURA
O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético (DDE), Sr. Carlos
Alexandre Pires, deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião.
O Diretor justificou a ausência do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Energético, Sr. Eduardo Azevedo Rodrigues, que está em férias. Informou que, a princípio,
gostaria de que houvessem apenas mais duas reuniões, nos dias 08/10 e 15/10, sendo que esta
seria a última, possivelmente contando com a participação do Secretário Eduardo por
videoconferência. Reforçou que o prazo para finalização e apresentação da proposta do PAR
Procel 2018 pelo GCCE ao Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE) é 29 de outubro
de 2018.

2. CONTINUAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO
MME
A Coordenadora-Geral de Eficiência Energética, Sra. Samira Sana F. de Sousa Carmo,
passou então à apresentação da avaliação preliminar do MME das propostas apresentadas no
âmbito dos subprogramas Procel Indústria e Procel Selo.
Foi apresentada também a reformulação da proposta de projeto encaminhada pelos
representantes da CNC, conforme sugestões discutidas na reunião anterior. A proposta,
intitulada “Eficiência Energética e Sustentabilidade para o Setor do Turismo” e que estava
configurada para implementação na cidade do Rio de Janeiro, foi reconfigurada para
implementação no arquipélago de Fernando de Noronha, passando a ser chamada “Eficiência
Energética e Sustentabilidade para Localidades Turísticas Isoladas”. Especificamente com
relação a esta proposta, chegou-se ao entendimento de que ela deveria ser mais bem estruturada,
tendo em vista todas as restrições e os complicadores relacionados à execução da proposta em
Fernando de Noronha. Dessa forma, o Diretor Carlos Alexandre sugeriu que ela fosse
reapresentada na fase da consulta pública à qual o PAR Procel 2018 deverá ser submetido, a
fim de permitir o melhor detalhamento da proposta.
A tabela com o resultado das discussões está anexa a esta ata.
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3. ENCAMINHAMENTOS
Foi proposto que a próxima reunião do GCCE ocorresse apenas em 15/10, a fim de
permitir a elaboração das propostas faltantes e os ajustes necessários àquelas já redigidas, o que
foi aceito pelos membros. Ficou acordado que até dia 10/10 todo o material a ser abordado na
reunião do dia 15/10 seria enviado aos membros, para permitir uma análise prévia.
Dessa forma, na reunião do dia 15/10 serão repassadas todas as propostas, destacandose os ajustes efetuados, e serão realizados os ajustes necessários a fim de adequar o montante
total de projetos aprovados à previsão de recolhimento de recursos para o período, a qual foi
informada pelo Sr. Aílson de Souza Barbosa, representante da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), que seria da ordem de R$ 132 milhões. O Procel deverá, portanto, prever
também para a próxima reunião a estimativa de gastos com as demais rubricas do Procel
(treinamento, cooperação internacional, custeio, etc.), para chegar-se aos valores finais a serem
aprovados.

4. ENCERRAMENTO
O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético (DDE), Sr. Carlos
Alexandre, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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