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AGENDA GERAL – 18/06/2020 (14h00 – 18h00)
1. ABERTURA
2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO 3º PAR PROCEL
3. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS POR MEIO DA CHAMADA PÚBLICA ANEEL Nº 34/2020
4. DEFINIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE AGRUPAMENTO DE 5 (CINCO)
PROJETOS DO PROCEL EDIFICA RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
5. ENCAMINHAMENTOS
6. ENCERRAMENTO
A reunião foi realizada por meio da ferramenta de reuniões virtuais Webex, tendo em
vista as restrições para realização de reuniões presenciais relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente na Covid-19.
1. ABERTURA
O Sr. Carlos Alexandre Príncipe Pires, Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Energético (DDE) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do
Ministério de Minas e Energia (MME), deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião.
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O Sr. Carlos Alexandre destacou que a reunião trataria da deliberação pelo CGEE sobre
a Proposta do 3º Plano de Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (3º PAR Procel), a qual foi aprovada pelo Grupo Coordenador de Conservação
de Energia Elétrica (GCCE) e encaminhada para a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) para realização de consulta pública. Relatou que a Consulta Pública nº 034/2020 foi
aberta, inicialmente, pelo prazo de 20 dias, no período de 13 de maio a 01º de junho de 2020.
Após isso, foi realizada reunião do GCCE, em 04 de junho de 2020, na qual foi aprovada a
apresentação da proposta do 3º PAR Procel ao CGEE, tendo sido emitido o Despacho Decisório
nº 12/2020/SPE, em 05 de junho de 2020. Na reunião, o GCCE definiu os seguintes
encaminhamentos:
1) Apresentação ao CGEE do texto da proposta do 3º PAR submetido a Consulta
Pública nº 34/2020, realizada pela Aneel;
2) Encaminhamento das contribuições recebidas à proposta do 3º PAR, para análise
pelo CGEE;
3) Encaminhamento dos ajustes definidos relativamente à junção dos cinco projetos
propostos pelo MME em uma única proposta de projeto, como discutido na reunião.
Destacou que, a partir da apresentação da proposta do 3º PAR ao CGEE, este Comitê
tem prazo de 60 dias para a aprovação do documento, conforme Lei nº 9.991, de 2000. Assim,
o prazo para aprovação expira no dia 04 de agosto de 2020.

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO 3º PAR PROCEL
O Sr. Carlos Alexandre solicitou então que o Sr. Marcel Siqueira, gerente do Procel,
fizesse a apresentação sobre a Proposta do 3º PAR Procel.
O Sr. Marcel apresentou o quadro de rubricas do 3º PAR. Destacou que este quadro
ainda se refere à posição do PAR antes de analisadas as contribuições da Consulta Pública.
Assim, ainda pode ser alterado após a análise das contribuições pelo CGEE. A Tabela 1 a seguir
apresenta esse quadro de rubricas.

Tabela 1. Quadro Resumo de Rubricas proposto para o 3º PAR Procel.
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O Sr. Marcel fez esclarecimentos sobre as novas rubricas previstas neste PAR
(Publicidade/Marketing; Serviço de Tecnologia da Informação; Serviço Administrativo para
análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas), bem como sobre os
custeios de pessoal referentes à implementação de projetos referentes a cada um dos PAR.
A Sra. Renata Falcão, representante da Eletrobras/Procel, questionou o destaque dado à
contratação de serviço administrativo para análise de prestação de contas, pois entendia que,
mesmo sendo um serviço contratado, era uma atribuição da Secretaria Executiva, e deveria estar
incluído nesta rubrica. O Sr. Marcel indicou que a forma de apresentação não altera a
contabilização dos gastos, e que o Comitê pode definir como esses recursos devem ser
apresentados.
Em seguida, o Sr. Marcel repassou os projetos incluídos no 3º PAR, recordando que
estes incluíam propostas de projetos que foram apresentadas por meio da Consulta Pública nº
81/2019, do MME, bem como propostas que ficaram em “stand by” do 2º PAR e proposições
dos membros do GCCE. Apresentou as características e objetivos principais de cada projeto. A
seguir são destacados os comentários feitos a alguns dos projetos.
O Sr. Carlos Alexandre expôs as iniciativas propostas pelo MME, relativas a edificações
públicas, esclarecendo que o GCCE deliberou por reformular as cinco propostas apresentadas1,
de forma a apresentá-las em formato de um único projeto, voltado à eficientização na
Administração Pública.
A Sra. Renata questionou sobre a ferramenta de priorização de projetos, se já havia sido
conseguida a definição dos pesos dos critérios. O Sr. Marcel esclareceu que sim, que já estavam
definidos, e que o próximo passo seria a pontuação dos projetos pelo CGEE, para então definir
a priorização. O Sr. Carlos Alexandre destacou que, antes de pontuar os projetos, o CGEE
deveria fechar a lista dos projetos a serem incluídos no 3º PAR, inclusive analisando as
propostas apresentadas na Consulta Pública.
O Sr. José Gabino, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), questionou a inclusão do projeto “Medidas de incentivo para a
implementação de projetos de eficiência energética em prédios públicos”. Após discussão, o
CGEE entendeu que a proposta deveria ser revisada para ser efetiva, e solicitou que uma revisão
fosse apresentada pelo MME para análise em reunião seguinte.
O Sr. José Gabino também questionou a viabilidade do projeto “Modelagem de
Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência
Energética”. Destacou que a proposta transcendia ao escopo do Procel, mas que, para que se ter
sucesso, era preciso envolver desde o início a ANEEL e o MME (Assessoria Econômica). O
Sr. Marcel acrescentou que também deveria haver a participação das distribuidoras, para que
os resultados fossem efetivamente implementados.
O Sr. José Gabino ponderou ainda que o projeto “Piloto para implantação de
equipamentos para gestão da demanda” poderia ter dificuldades de implementação, caso
1

As cinco propostas são: 1) Eficiência Energética na Administração Pública; 2) Esplanada Solar; 3) Modernização
do sistema de iluminação dimerizável microprocessado existente no edifício sede do Ministério de Minas e
Energia; 4) Implantação de um Sistema Central de Ar Condicionado, do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow),
no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, edifício sede dos Ministérios de Minas e Energia e
do Turismo; 5) Substituição dos Elevadores do Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, edifício sede
dos Ministérios de Minas e Energia e do Turismo.
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dependesse das distribuidoras. O Sr. Marcel esclareceu que a participação das distribuidoras
seria o ideal, mas que havia alternativa de implementação da proposta sem depender da adesão
de alguma empresa.
Não houve comentários aos demais projetos.

3. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS POR MEIO DA CHAMADA PÚBLICA ANEEL Nº 34/2020
Devido ao avanço do tempo, a apresentação e a deliberação sobre as contribuições
recebidas por meio da Consulta Pública ANEEL nº 34/2020 foi postergada para a próxima
reunião.

4. DEFINIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE AGRUPAMENTO DE 5 (CINCO)
PROJETOS DO PROCEL EDIFICA RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
O Sr. Carlos Alexandre informou que a proposta que reunia os cinco projetos propostos
pelo MME estava sendo formatada pela equipe do Procel, e seria encaminhada aos membros
em breve, a fim de ser deliberada na próxima reunião.
5. ENCAMINHAMENTOS
O Sr. Carlos Alexandre informou que os membros receberiam as propostas revisadas
dos projetos “Esplanada Eficiente” e “Medidas de incentivo para a implementação de projetos
de eficiência energética em prédios públicos”, as quais deveriam ser deliberadas na próxima
reunião.
Informou ainda que a planilha com a análise prévia realizada pelo Procel sobre as
contribuições recebidas por meio da Consulta Pública ANEEL nº 34/2020 já havia sido enviada
aos membros, e seria objeto de deliberação na próxima reunião.
O Sr. Carlos Alexandre solicitou ao Sr. Marcel que preparasse uma planilha para que os
membros pudessem aplicar a ferramenta de priorização de projetos. Solicitou que o Sr. Marcel
sugerisse uma seleção daquelas propostas consideradas prioritárias, a ser considerada pelo
CGEE na próxima reunião, a fim de que a ferramenta de priorização de projetos somente fosse
aplicada às propostas restantes, não prioritárias.
Por fim, a próxima reunião do CGEE foi marcada para o dia 25 de junho de 2020.
6. ENCERRAMENTO
Sem outras considerações, o Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Energético, Sr. Carlos Alexandre, representante do MME no CGEE, agradeceu aos presentes
e encerrou a reunião.
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