ATA DE REUNIÃO DO GCCE
Assunto: Elaboração do Plano de Aplicação de
Recursos do Procel 2018

Brasília – DF
Data: 15/10/2018
Sala 503 - MME

AGENDA GERAL – 15/10/2018 (09h30 – 12:00h)
1.

ABERTURA

2.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS AJUSTADAS

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, e não pode participar da reunião por videoconferência.

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS AJUSTADAS
A Coordenadora-Geral de Eficiência Energética, Sra. Samira Sana F. de Sousa Carmo,
iniciou a apresentação das propostas ajustadas, de acordo com as discussões realizadas nas
reuniões anteriores, e repassou os critérios utilizados para avaliação das propostas do PAR
Procel 2018.
O Diretor Carlos Alexandre apresentou o orçamento previsto para cada subprograma do
Procel, tanto para os projetos considerados aprovados, quanto para aqueles colocados em stand
by. Apresentou ainda o montante total, em reais, de projetos considerados aprovados e o dos
projetos colocados em stand by. A fim de adequar o valor total de projetos aprovados e das
demais rubricas do PAR Procel 2018 dentro do valor estimado para recolhimento (de R$ 132
milhões), foram acordadas pelo grupo algumas alterações, conforme a seguir:
1) Na tabela de Rubricas, apresentada logo início do relatório completo do PAR Procel 2018,
foi proposto unificar as rubricas de Cooperação Internacional e Treinamento e Capacitação
da Equipe do Procel;
2) Três subprogramas tiveram projetos alterados:
a) Procel Educação: o projeto “Eficiência Energética na Rede Federal de Educação
Profissional” foi alterado para STAND BY;
b) Procel Marketing: o projeto “Campanha de publicidade do PROCEL” teve seu valor
reduzido de R$ 15 milhões para R$ 10 milhões;
c) Projetos Estruturantes:
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i) O projeto “Modelagem e Implementação de Projeto Piloto de Incentivos
Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência
Energética” foi alterado STAND BY;
ii) O projeto “Concurso de Inovação para Soluções em Eficiência Energética” teve seu
valor reduzido de R$20 milhões para R$15 milhões.
A tabela com o resultado das discussões está anexa a esta ata.

3. ENCAMINHAMENTOS
Foi proposta uma última reunião do GCCE, para o dia 22/10, às 14h30, no MME, para
esclarecimento das últimas dúvidas e aprovação final da proposta do PAR Procel 2018, a fim
de ser apresentada ao Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE) e encaminhada para
consulta pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme governança
estabelecida pela Lei nº 9.991, de 2000.

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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