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

Brasília – DF
Data: 22/10/2018
Sala 503 - MME

AGENDA GERAL – 22/10/2018 (14h30 – 17:00h)
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 teve que atender a uma demanda urgente da Secretaria Executiva do MME.

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS AJSUTADAS
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. Questionou se havia ainda alguma alteração relativa a qualquer
dos projetos. Não houve manifestação dos membros nesse sentido.
Passou-se então à discussão da nova versão da tabela de rubricas do PAR Procel 2018. Foi
definido que a rubrica de “Propostas de Projetos” deverá apresentar o valor total dos projetos
propostos, sem diferenciação entre projetos aprovados e projetos em stand by.
Definiu-se que o relatório final do PAR Procel 2018, a ser submetido a audiência pública
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme governança estabelecida na Lei
nº 9.991, de 2000, deverá apresentar todos os projetos propostos, sem diferenciação entre
projetos aprovados e em stand by, sendo que o texto do relatório deverá esclarecer que, apesar
de o montante total de propostas de projetos ser superior ao valor estimado de recolhimento
para o Procel para o novo ciclo, serão executados projetos apenas até o valor limite de
recolhimento. A definição de quais projetos serão implementados prioritariamente será do
Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE), que aprova o Plano de Aplicação de Recursos
e acompanha sua execução.
Sem mais comentários e considerações à Proposta de Plano de Aplicação de Recursos PAR Procel 2018, os participantes presentes consideraram-na aprovada.
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3. ENCAMINHAMENTOS
O Sr. Carlos Alexandre informou que será encaminhada a aprovação da Proposta de Plano
de Aplicação de Recursos - PAR Procel 2018 para o CGEE, por meio de despacho do Secretário
Eduardo Azevedo. O CGEE, então, encaminhará a referida Proposta para a ANEEL, a fim de
que esta providencie a audiência pública. O Diretor informou que, a partir da aprovação
realizada nesta reunião, o CGEE terá então 60 dias para a aprovação do Plano de Aplicação de
Recursos - PAR Procel 2018, incluindo o período da audiência pública. O prazo final para
aprovação do PAR Procel 2018 pelo CGEE será, portanto, 21 de dezembro de 2018.

4. ENCERRAMENTO
O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético (DDE), Sr. Carlos Alexandre,
agradeceu o empenho de todo o grupo nos trabalhos de preparação desta Proposta de Plano de
Aplicação de Recursos - PAR Procel 2018. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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N° 271/2018
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO

LISTA DE PRESENÇA

Videoconferência - Eletrobrásl CEPEL
Proposta PAR Procel 2018 - Próximas Reuniões do GCCE
Data: 22/10/2018
Horário:14h30
Local: Ministério de Minas e Energia, 5º andar, Sala 503 - Brasília/DF.

NOME

EMPRESA

CJL-eü..u;.P 801-?ltJ-

FONE
('lA) Z-~ ~~

EMAIL

boJ ~

CU) 2..~8~G2.E'2...
(LA} l J i ~ '- -rD3J

.C. b 1\

