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1.

ABERTURA

2.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO MME

3.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS MEMBROS

4.

APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MME

5.

ENCAMINHAMENTOS

6.

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 informou que, a pedido de alguns membros, não foi realizada a reunião
prevista para o dia 20 de setembro de 2018, sendo que a pauta prevista para este dia seria tratada
na presente reunião. Informou então sobre o que foi abordado na última reunião e reforçou os
prazos para apresentação da proposta do PAR 2018/2019.

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PELO MME
A Coordenadora-Geral de Eficiência Energética, Sra. Samira Sana F. de Sousa Carmo,
apresentou as propostas de projetos elaboradas pelo MME para o PAR Procel 2018, as quais
não foram apresentadas na reunião anterior por falta de tempo.

3. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS MEMBROS
Na sequência, a Sra. Samira apresentou as propostas de projetos elaboradas pelos
demais membros para o PAR Procel 2018, as quais não foram apresentadas na reunião anterior
por falta de tempo, incluindo a proposta apresentada pela representante da CNC, Sra. Cristiane
Soares.
A Sra. Alexandra Maciel, representante do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
também propôs a inclusão, na proposta de projeto do Procel Educação que tem por título
“Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional”, de atividades para a
manutenção de ferramentas computacionais desenvolvidas no âmbito do Projeto
Transformação do Mercado de Eficiência Energética em Edificações, coordenado pelo MMA.
Propôs ainda a inclusão no PAR Procel 2018 de proposta de projeto que permita o
monitoramento dos resultados dos projetos executados no âmbito do Procel, no sentido de se
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obter dados para comprovar o alcance das metas estipuladas para o país no âmbito do Acordo
de Paris sobre Mudança do Clima.

4. APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO MME
O Diretor Carlos Alexandre passou então à apresentação da avaliação preliminar dos
projetos, realizada internamente pelo MME. Inicialmente o Diretor apresentou os critérios que
o Ministério considerou para a avaliação dos projetos, listados a seguir, esclarecendo as razões
da adoção de cada um deles:
•

Atendimento a todos os Subprogramas do Procel;

•

Aderência ao propósito do Procel;

•

Alinhamento com as políticas públicas de eficiência energética em andamento;

•

Área de abrangência do projeto;

•

Existência de contrapartida por parte dos beneficiários;

•

Capacidade de alavancar recursos de outras fontes;

•

Prazos dos projetos.

Os demais membros manifestaram concordância com os critérios adotados, sendo que
foi sugerida apenas a inclusão de um critério adicional, que seria o potencial de replicabilidade
dos projetos.
As propostas foram elencadas em quatro categorias, a saber:


APROVADO: projetos considerados prioritários para execução no PAR Procel 2018;



ALTERAR: propostas que carecem de ajustes (de prazo, valor, escopo, etc.) para
poderem ser avaliadas;



STAND BY: projetos que não foram considerados prioritários para execução no PAR
Procel 2018, mas que formarão uma lista de espera de projetos. À medida em que forem
sendo executados os projetos considerados aprovados, e havendo sobre de recursos, o
Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE) poderá selecionar dentre os projetos
em stand by aqueles que poderão ser executados no âmbito do PAR Procel 2018;



EXCLUIR: propostas de projetos que não foram consideradas adequadas para execução
no âmbito do PAR Procel 2018, de acordo com os critérios de avaliação.

A Sra. Samira passou então à apresentação da avaliação do MME para cada proposta
apresentada ao PAR Procel 2018. Os membros discutiram individualmente cada proposta,
validando ou alterando a avaliação do MME e sugerindo alterações. A tabela com o resultado
das discussões está anexa a esta ata.
Por falta de tempo hábil durante a reunião, os subprogramas Procel Indústria e Procel
Selo não foram submetidos a discussão nesta reunião, sendo sugerida sua avaliação em reunião
posterior.
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5. ENCAMINHAMENTOS
Foi proposta a realização de nova reunião do GCCE para o dia 01 de outubro de 2018,
para continuação da avaliação da proposta do PAR Procel 2018, quando serão tratados os
subprogramas Procel Indústria e Procel Selo.

6. ENCERRAMENTO
O Diretor Carlos Alexandre agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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