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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Conselho Diretor

ATA DA 09ª SESSÃO REGULATÓRIA DA AGENERSA DO ANO DE 2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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), realizou-se a Sessão Regulatória Virtual do Conselho Diretor, através da plataforma digital Zoom Meetings,
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.  Registro
a presença de autoridades e demais inscritos de acordo com o Resolução amplamente divulgada. O Conselheiro-
Presidente Tiago Mohamed Monteiro comunicou a retirada de pauta do processo E-22/007.003/2020 da CEDAE -
QUALIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, da relatoria do Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo. O
Presidente informou que não há vogal presente da área de concessão da Cedae. O Conselheiro Presidente Tiago
Mohamed Monteiro passou a palavra ao Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo para relatar o processo nº E-
12/003.128/2018 da CEDAE - MPRJ Nº. 2017.00933554 - INQUÉRITO CIVIL MA 8977/2017. O Relator,
Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do Relatório, uma
vez que o mesmo fora divulgado 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, foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Conselheiro Presidente Tiago Mohamed Monteiro, informou que o Conselheiro Silvio Carlos Santos
Araújo testou positivo para  o novo coronavírus, e externou agradecimento pelo esforço para manter o quorum para a
realização da Sessão Regulatória, e pronto restabelecimento para o Conselheiro Silvio Carlos Santos Araújo. O
Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo e várias autoridades manifestaram desejo de melhoras e votos de uma boa
recuperação ao Conselheiro Silvio Carlos dos Santos Araújo. O Conselheiro Presidente Tiago Mohamed Monteiro
passou a palavra ao Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira para relatar o processo nº E-22/007.120/2020 da
CEDAE. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA. O Relator, Conselheiro Silvio
Carlos Santos Ferreira, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do Relatório, uma vez que o mesmo fora
divulgado 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, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro
Presidente Tiago Mohamed Monteiro passou a presidência ao Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo, para relatar
o processo nº E-12/003.132/2018 da CEG RIO. CEG RIO NEGA VAZAMENTO EM VOLTA REDONDA/RJ. 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, no uso do direito da palavra, se reportou as Razões Finais apresentadas. Na sequência, foi realizada a leitura
do voto, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro José Carlos dos Santos
Araújo,devolveu a palavra para o Conselheiro Presidente Tiago Mohamed Monteiro. O Conselheiro Presidente Tiago
Mohamed Monteiro passou a palavra ao Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira para relatar o processo nº E-
12/003.214/2018 da CEG e CEG RIO. PARA APURAR A DIVULGAÇÃO E O OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS
DA GNS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DAS CONCESSIONÁRIAS CEG E CEG RIO, ANALISANDO,
INCLUSIVE, QUANTO A COBRANÇA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DA TERCEIRIZADA NAS CONTAS
DOS USUÁRIOS. RECURSO. O Relator, Conselheiro Silvio Carlos Santos Ferreira, nos termos regimentais, solicitou
a dispensa da leitura do Relatório, uma vez que o mesmo fora divulgado 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, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Presidente Tiago Mohamed Monteiro passou a presidência ao
Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo, para relatar o processo nº E-12/003/100025/2018 da CEG. RELATÓRIO
DE FISCALIZAÇÃO CAENE Nº. P-009/18 E TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº. TN-005/18. 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, apresentando as alegações finais com relação aos processos de relatório de fiscalização. Na
sequência, foi realizada a leitura do voto, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em prosseguimento,
apresentou o processo nº E-22/007.351/2019 da CEG RIO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CAENE Nº. P-005/19
E TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº. TN-004/19. RECURSO. 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, se reportou as alegações
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apresentadas. Na sequência, foi realizada a leitura do voto, em discussão e votação, foi aprovado por maioria, com 
voto de abstenção do Conselheiro José Carlos dos Santos Araújo, tendo em vista o voto de abstenção com relação ao
art. 3º da Deliberação 3950/2019. Em seguida, apresentou o processo nº E-22/007.498/2019 da CEG RIO. Relatório de
Fiscalização CAENE nº. P-079/19 e Termo de Notificação nº. TN-050/19. 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, se reportou as alegações
apresentadas. Na sequência, foi realizada a leitura do voto, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Conselheiro Relator Tiago Mohamed Monteiro, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura dos Relatórios,
uma vez que os mesmos foram divulgados com antecedência, bem como, a dispensa a leitura dos votos na íntegra,
passando-se diretamente a deliberação, nos processos E-22/007.499/2019 da CEG RIO, Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-080/19 e Termo de Notificação nº. TN-051/19; E-22/007.507/2019 da CEG, Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-091/19 e Termo de Notificação nº. TN-059/19 e E-22/007.510/2019 da CEG, Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-098/19 e Termo de Notificação nº. TN-062/19, o que foi aprovado. A concessionária não se opôs a
leitura da deliberação. Na sequência, em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o
Conselheiro Relator Tiago Mohamed Monteiro, nos termos regimentais, solicitou a dispensa da leitura do Relatório,
uma vez que os mesmos foram divulgados com antecedência, bem como, a dispensa a leitura dos votos na íntegra,
passando-se diretamente a deliberação, nos processos E-22/007.500/2019 da CEG RIO, Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-081/19 e Termo de Notificação nº. TN-052/19 e E-22/007/506/2019 da CEG, Relatório de Fiscalização
CAENE nº. P-090/19 e Termo de Notificação nº. TN-058/19, o que foi aprovado. A concessionária não se opôs a
leitura da deliberação. Na sequência, foi realizada a leitura deliberação, em discussão e votação, foram aprovados por
unanimidade. Em prosseguimento, apresentou o processo nº SEI-220007/001274/2020 CEG e CEG RIO
ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE GLP OUTUBRO DE 2020 CEG E CEG RIO. 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 devolveu a palavra para o Conselheiro Presidente Tiago Mohamed
Monteiro. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, sendo convocada a próxima Sessão
Regulatória Ordinária para o dia 15 de outubro 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.

 

Documento assinado eletronicamente por Tiago Mohamed Monteiro, Conselheiro, em 02/10/2020, às 15:20,
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 02/10/2020, às 16:37,
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 02/10/2020, às 18:43,
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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