ATA DE REUNIÃO DO GCCE
Assunto: Apresentação e discussão das Propostas de
Projeto para a elaboração do Plano de Aplicação de
Recursos do Procel 2018

Brasília – DF
Data: 13/09/2018
Sala 503 - MME

AGENDA GERAL – 13/09/2018 (09h00 – 17:00h)
1.

ABERTURA

2.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO PROCEL – ELETROBRÁS

3.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO MME E DEMAIS MEMBROS

4.

ENCAMINHAMENTOS

5.

ENCERRAMENTO
1. ABERTURA

O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Sr. Eduardo Azevedo,
deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião.
O Sr. Carlos Alexandre Pires, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético
– DDE, mencionou a respeito dos prazos legais a serem cumpridos para a elaboração do novo
Plano de Aplicação de Recursos do Procel. Tendo sido realizada em 30 de agosto de 2018 a
reunião do Comitê Gestor de Eficiência Energética – CGEE que aprovou a prestação de contas
do PAR Procel 2017, o GCCE tem, então prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentar
a proposta do novo PAR Procel para o CGEE, ou seja, até o dia 29 de outubro de 2018. A partir
da apresentação do novo PAR Procel ao CGEE, este Comitê tem, então 60 (sessenta) dias para
aprovar o referido Plano.
O Sr. Eduardo Soriano, do MCTIC, sugeriu que no caso desse tipo de reuniões, em que
devem ser analisadas propostas de projetos, os documentos fossem enviados aos membros do
Grupo Coordenador com antecedência mínima de 15 dias, para possibilitar a análise prévia das
propostas.
2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO PROCEL – ELETROBRÁS
O Sr. Marcel Siqueira, Gerente do Procel, procedeu à apresentação das propostas do
PAR PROCEL 2018 elaboradas pela equipe do Procel e apresentadas por parceiros. Para cada
proposta foram esclarecidas dúvidas dos participantes e levantadas sugestões de ajustes.
3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO MME E DEMAIS MEMBROS
Tendo em vista que as propostas apresentadas pelo Procel eram em grande número, não
houve tempo hábil para a apresentação das propostas elaboradas e recebidas pelo MME e pelos
demais participantes.
O Sr. Eduardo Soriano informou que enviaria, nos próximos dias, uma proposta de
elaboração do MCTIC. Foi entregue também pela representante da CNC, Sra. Cristiane Soares,
uma proposta elaborada pela CNC.
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4. ENCAMINHAMENTOS
A fim de permitir a apresentação das propostas dos demais membros do Grupo
Coordenador, foram propostas duas novas reuniões do GCCE:



Dia 20/09, no período da tarde, para apresentação das propostas dos demais membros,
esclarecimento de dúvidas e envio de sugestões de alterações ou de novas propostas de
projetos para integrarem ao PAR 2018;
Dia 24/09, durante todo o dia, para avaliação e possível aprovação da proposta final.

Quando a proposta final for devidamente aprovada, será, então, apresentada
oficialmente ao Comitê Gestor de Eficiência Energética – CGEE e encaminhada à ANEEL para
processo de audiência pública, conforme comando legal.
5. ENCERRAMENTO
Sem outras considerações, o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético,
Sr. Carlos Alexandre, agradeceu aos presentes e encerrou a reunião.
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