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ATA DE SESSÃO REGULATÓRIA

ATA da 05ª Sessão Regulatória da AGENERSA do ano de 2020. 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, com início às dez horas, em razão das medidas
restritivas impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por força da pandemia de Coronavírus
(Covid-19),  a realizou-se a Sessão Regulatória Virtual do Conselho Diretor, através da plataforma
digital Zoom Meetings, 04ª Ordinária do ano de 2020, com o objetivo de deliberar os processos inscritos
na Ordem do Dia. Havendo quorum, a Sessão Regulatória foi iniciada, sendo presidida pelo Conselheiro
Tiago Mohamed Monteiro, contando com a participação do Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira e do
Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo. Secretariou a Sessão, como ouvinte, a Secretária Executiva
Cínthia Pitz P. Pinheiro. Em seguida, foi aprovada a Ata da Sessão Regulatória anterior. O Conselheiro-
Presidente Tiago Mohamed Monteiro comunicou a retirada de pauta dos processos E-22/007/69/2020 e E-
22/007/70/2020. O Conselheiro-Presidente Tiago Mohamed Monteiro passou a presidência ao Conselheiro
José Carlos dos Santos Araújo, para relatar o processo nº E-22/007/750/2019 da Concessionária
PROLAGOS. Reajuste Tarifário da Concessão a partir de 01 de janeiro de 2020 (EMBARGOS). O
Relator, Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do
Relatório, uma vez que o mesmo fora divulgado com antecedência, o que foi aprovado. O Sr. Sergio
Braga, representante da Concessionária PROLAGOS, fez uso da palavra. Após, foi realizada a leitura do
voto, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, apresentou o processo nº E-
22/007/493/2019  da Concessionária CEG. Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-070/19 e Termo de
Notificação TN nº. 043/19. O Relator, Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro, nos termos regimentais,
solicitou a dispensa da leitura do Relatório, uma vez que o mesmo fora divulgado com antecedência, o que
foi aprovado. A Sra. Claudia Provasi, representante da Naturgy, fez uso do direito da palavra. Na
sequência, foi realizada a leitura do voto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, apresentou o processo nº E-22/007/494/2019  da Concessionária CEG. Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-071/19 e Termo de Notificação TN nº. 044/19. O Relator, Conselheiro Tiago Mohamed
Monteiro, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do Relatório, uma vez que o mesmo fora
divulgado com antecedência, o que foi aprovado. A Sra. Claudia Provasi, representante da Naturgy, fez
uso do direito da palavra. Na sequência, foi realizada a leitura do voto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, apresentou o processo nº E-22/007/501/2019  da Concessionária
CEG. Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-086/19 e Termo de Notificação TN nº. 053/19. O Relator,
Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do
Relatório, uma vez que o mesmo fora divulgado com antecedência, o que foi aprovado. A Sra. Claudia
Provasi, representante da Naturgy, fez uso do direito da palavra. Na sequência, foi realizada a leitura do
voto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo
retornou a presidência para o Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro. O Conselheiro-Presidente Tiago
Mohamed Monteiro passou a palavra ao Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira para relatar o processos
nº SEI-220007/000804/2020 da Concessionária CEG e o processo nº SEI-220007/000805/2020 da
Concessionária CEG RIO. Atualização de Tarifa GLP, vigência a partir de 01/07/2020. O Relator,
Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura dos
Relatórios, uma vez que os mesmos foram divulgados com antecedência, o que foi aprovado. As partes
interessadas declinaram do direito de uso da palavra. Na sequência, foi realizada a leitura do voto, em
discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a sessão, sendo convocada a próxima Sessão Regulatória Ordinária para o dia 30 de julho de
2020, no mesmo local às 10 horas.  Tiago Mohamed Monteiro - Conselheiro-Presidente Interino; Silvio
Carlos Santos Ferreira - Conselheiro; José Carlos dos Santos Araújo - Conselheiro.

https://youtu.be/h-r6tyQVIBQ


 

Documento assinado eletronicamente por Tiago Mohamed Monteiro, Conselheiro, em 03/07/2020,
às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Carlos Santos Ferreira, Conselheiro, em
03/07/2020, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por José Carlos dos Santos Araújo, Conselheiro, em
07/07/2020, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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