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L E I A  N O  C O M P U T A D O R .  S Ó  I M P R I M A  S E  F O R  I M P O R T A N T E .  

O 
nome do economista Luigi Eduardo Troisi foi aprova-
do para compor o Conselho Diretor (CODIR) Agener-
sa. Com isto, o CODIR voltará a ter a sua formação 
original de cinco conselheiros em atividade, que tem 

ainda José Bismarck Vianna de Souza, que é o conselheiro-
presidente, Darcília Aparecida da 
Silva Leite, Moacyr Almeida Fon-
seca e Roosevelt Brasil.  
A mensagem, de autoria do Poder 
Executivo, que indicava o nome de 
Luigi Troisi, foi votada em plenário 
pelos deputados da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
(Alerj), na tarde do dia 24 de abril, 
que também teve a presença dos 
representantes do CODIR. Luigi 
foi eleito para o cargo de conse-
lheiro por 53 deputados - dos 55 

parlamentares presentes - e teve apenas duas abstenções. 
Luigi exercerá mandato de quatro anos, na vaga de conselheiro 
deixada por Sergio Burrowes Raposo, que encerrou suas ativi-
des na Agenersa em março passado. O texto aprovado foi en-
caminhado ao governador Sérgio Cabral para nomeação. 
Currículo aprovado por Comissão 
Luigi Troisi é carioca, tem 54 anos, é 
formado em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e tem MBA em For-
mação Política e Processo Legislativo 
pela Escola do Legislativo do Estado 
(Elerj). Antes da votação em plenário, 
o economista teve seu currículo anali-
sado pelos parlamentares da Comis-
são de Normas Internas e Proposi-
ções Externas da  Alerj, em reunião 
do colegiado no último dia 17. 

CODIR  TERÁ  NOVA  FORMAÇÃO   
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Luigi será conselheiro por quatro anos 

A 
s contribuições recebidas pela Agenersa durante a con-
sulta pública aberta para a elaboração de uma metodo-
logia de avaliação dos investimentos em infraestrutura 
de distribuição de gás canalizado foram debatidas em 

audiência pública no dia 13 de abril, no Auditório da Agência. 
Apresentaram as razões de suas contribuições CAENE, CAPET, 
CEG/CEG Rio e a Associação Brasileira de Grandes 
Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 
(ABRACE). 

Os debatedores chegaram a um consenso em termos de uma 
proposta ampla, restando aparar pequenas divergências quanto 
ao grau de detalhamento. Para o gerente da CAPET, Fábio Nasci-
mento, que apresentou as hipóteses econômico-financeiras da 
metodologia proposta, as contribuições enriqueceram os tópicos 
inicialmente apresentados. "A ideia inicial é discriminar as obras, 
detalhar os custos diretos nelas envolvidos e obter um padrão de 
apropriação dos custos indiretos, sem esquecer que, depois des-
tas etapas, os projetos devem ser avaliados em sua completude, 
além de serem eficientemente controlados após as suas execu-
ções", avaliou Fábio. 

Os aspectos técnicos relativos às obras foram apresentados pelo 
gerente da CAENE, Jorge Calfo, que destacou a expansão da 
rede de distribuição, com seus equipamentos necessários, e a 
elaboração da proposta inicial para cada intervenção. "A quantifi-
cação das obras são feitas com base em históricos de obras exe-
cutadas anteriormente e para que isso seja padronizado no Estado 
do Rio e sendo o serviço, embora concedido, continua sendo pú-
blico, esse tipo de serviço seja incorporado na tabela de preços da 

Empresa de Obras Públicas (EMOP), que é utilizada como fonte 
de orçamento em qualquer obra do estado", destaca Calfo.  

As justificativas das contribuições da CEG e CEG Rio foram apre-
sentadas pelo diretor de Planejamento, Ingressos e Regulação 
das concessionárias, Ignacio Pascual López. Para ele, a forma de 
detalhamento de custos sugerida estenderia prazos e custos admi-
nistrativos envolvidos no planejamento quinquenal. "A otimização 
de custos também é de interesse das concessionárias e as mes-
mas atuam de acordo com padrões internacionais, sempre traba-
lhando com os preços mais baratos ofertados no mercado", disse 
Ignacio. 

A audiência, que é o encerramento da consulta pública, é uma 
deliberação da última Revisão Quinquenal e é fase preparatória 
para instrução do Processo Regulatório visando seu julgamento 
pelo CODIR da Agenersa. (Continuação na página 3) 

Loureiro (SEDEIS) e os conselheiros do CODIR na audiência que debateu investimentos da CEG 

Propostas de investimentos de gás canalizado no Estado do Rio são debatidas 
As razões das contribuições da CAENE, CAPET, CEG/CEG RIO e ABRACE foram apresentadas em audiência  
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OPINIÃO 
 
O cot idiano das     
agências reguladoras* 
 

O 
atual cenário das   
agências reguladoras 
foi tema de seminário 
no Rio de Janeiro. O 

encontro representou um espaço 
democrático para profundos de-
bates. Renomados estudiosos 
apresentaram temas inovadores 
sendo levados á reflexão das 
diversas situações que muitas 
vezes nos acolhem na vida práti-
ca, fornecendo-nos um novo 
enfoque acerca do tratamento 
que pode ser dado a elas no 
nosso cotidiano. 
Em dois dias, o VIII Fórum Brasileiro 
sobre as Agências Reguladoras 
apresentou temas como segu-
rança jurídica nas relações regu-
latórias, a  relação dos tribunais 
de contas com as agências regu-
ladoras, reforma do marco legal 
das agências reguladoras, regu-
lamentação da TV a cabo e do 
audiovisual e aspectos sobre 
essa nova lei. As Parcerias-
Público Privadas para a Copa de 
2014 e Olimpíadas de 2016 tam-
bém foram debatidos. Assuntos 
ligados à regulação de geração, 
transmissão, distribuição e co-
mercialização de energia elétri-
ca, passando pela regulação 
econômica na área do petróleo e 
gás foram igualmente discutidos. 
Sob um prisma regulatório, prin-
cipalmente no âmbito Agenersa, 
os aspectos da conversibilidade 
das penalidades e os limites e 
sanções do poder regulamentar 
devem ser analisados com maior 
atenção, tendo em vista suas 
peculiaridades e complexidades.  
Tais questões são rotineiramente 
discutidas em nossos processos 
regulatórios,  além de constituir 
função principal da Agência e, 
por isso, podem ser classificadas 
como relevantes para futuros 
debates.  
Portanto, pude constatar que os 
trabalhos da Agenersa estão 
seguindo a mesma linha do que 
foi destacado no evento, seguin-
do entendimento em conformida-
de com o atual panorama regula-
tório brasileiro.  
 
*Marcelo Ferreira de Menezes 
Advogado e Assessor CODIR/JB 

S E RV I DO R E S  DA  AGENE R S A  PA RT I C I PAM  DE      
DE BAT E  S O B R E  AG ÊN C I A S  R EGU L ADO RA S   

 

S 
empre presente nas discussões acerca da disciplina das agências reguladoras, 
servidores da Agenersa estiveram presentes no VIII Fórum Brasileiro sobre as  
Agências Reguladoras, realizado no Rio de Janeiro, em abril. O encontro reuniu 
juristas, economistas, advogados e administradores, que debateram, dentre outras, 

questões relacionadas ao controle das agências e ao grau de sua independência, o seu 
papel na atração e estabilização de investimentos produtivos, bem como questões relacio-
nadas ao campo de atuação regulatória das agências.  
Participaram do forum o conselheiro Roosevelt Brasil, o procurador Luís Marcelo               
Nascimento e os assistentes Marcelo Ferreira, Dulce Alarcão, Isabella Vaz, Rosângela Silva, 
José Antonio Santana e Rossana Correa.  

Cópia da Declaração do IR deve ser entregue ao DPRHU 
 

O 
s servidores da Agenersa têm até o dia 15 de maio para entregar, no DPRHU, 
uma cópia assinada da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
apresentada à Receita Federal. A medida está prevista na Deliberação nº 180 do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), de 10/03/94. “É importante que o funcioná-

rio apresente a declaração de bens e rendimentos dentro do prazo e com informações exa-
tas. A não apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia ou a de-
claração inexata implicarão sanções ao servidor que varia de crime de responsabilidade a 
falta grave disciplinar passível de demissão do cargo, conforme a função que o funcionário 
ocupa", informa a diretora do DPRHU, Cássia Pinheiro.  
No ato da entrega da cópia, o funcionário do DPRHU verificará a que ano e exercício a de-
claração se refere, para então colocar o documento em um envelope identificado, que será 
lacrado na presença do servidor. 
Extrato no site da Receita Federal  
O extrato da Declaração do IRPF/2012 já está disponível no site da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br). Para acessar é necessário utilizar o código de acesso gerado 
na própria página da Receita ou certificado digital emitido por autoridade habilitada. O aces-
so ao extrato permite ao contribuinte: identificar eventuais pendências que acarretam a re-
tenção da declaração em malha e saibacomo resolvê-las, mediante a apresentação de de-
claração retificadora; conferir se as quotas do IRPF estão sendo quitadas corretamente; 
solicitar, alterar ou cancelar débito automático das quotas; identificar e parcelar eventuais 
débitos em atraso, dentre outros serviços. 
Retardatários podem entregar o IR/2012 
Os contribuintes que perderam o prazo para a entrega da Declaração do IR/2012, poderá fazer o acer-
to de contas com o fisco. Desde o dia 2 de maio, a Receita Federal colocou o programa do IR nova-
mente em sua página na internet, que vai calcular automaticamente o valor da multa a ser paga pelo 
atraso no envio da declaração. A multa para quem entregar com atraso é de 1% ao mês sobre o IR 
devido. A multa mínima é de R$ 165,74; a máxima, de 20%. Se não houver imposto devido, a multa é 
de R$ 165,74. O pagamento pode ser feito por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais) gerado no próprio programa. 



LABORATÓRIO  DE  AFERIÇÃO  DE  HIDRÔMETROS  
DA  PROLAGOS   

O 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM), órgão 
executor do Inmetro, renovou a certificação do Laboratório de Pesquisas e 
Aferição de Hidrômetros que a Prolagos mantém na sede da empresa, em 
São Pedro da Aldeia. De acordo com a Assessoria de Comunicação da 
concessionária, o equipamento foi inspecionado pelos técnicos do IPEM e 

foi novamente certificado conforme os padrões exigidos pelas normas técnicas.  

O laboratório permite que a Prolagos execute a fiscalização contra fraudes e que o 
consumidor faça uma conferência das condições de funcionamento dos hidrômetros 
em curto prazo. “O Laboratório de Aferição de Hidrômetros é um serviço disponibiliza-
do pela concessionária ao usuário que visa oferecer mais transparência nos procedi-
mentos e atendimento. Nossa intenção é fortalecer, ainda mais, a confiança do con-
sumidor em relação ao trabalho realizado pela empresa”, disse Justino Brunelli,    
gestor comercial da Prolagos. 

Instalado em 2009, o laboratório conta com uma bancada de provas para a aferição do funcionamento dos hidrômetros. Por mei-
o dela, é possível atestar se o volume real que passa pelo medidor está correto ou não. Além do controle de qualidade dos no-
vos hidrômetros adquiridos pela concessionária, o equipamento também é usado para o teste de medidores, já em uso, com 
suspeita de defeitos ou fraudes, inclusive atendendo a pedidos de clientes. 

O processo de verificação do medidor pode ser agendado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelos números  0800-
7020-195 (área de concessão) e (22) 2621-5095 (demais localidades). Todo o procedimento pode ser acompanhado pessoal-
mente por cada usuário.  
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Técnicos do IPEM inspecionam  laboratório da Prolagos 

Foto: Ascom Prolagos 

A  Agenersa deu início à Consulta Pública “Metodologia para o Desenvolvimento de Estudo Completo a Respeito dos 
Custos das Obras Destinadas à Instalação de Infraestrutura de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do Rio de 
Janeiro” em novembro do ano passado. Além da CEG e CEG Rio, a ABRACE também mostrou as razões de sua 
contribuição para o processo. A modicidade tarifária foi um dos pilares da apresentação da associação, que representa 

50 grandes consumidores de gás no Brasil, e esteve representada pela assessora para Assuntos Econômicos e Regulatórios, 
Camila Schoti, e pelo coordenador de Energia Técnica, Ricardo Azambuja. "O Estado do Rio não está iniciando na atividade do 
gás, já são 15 anos de concessão, então muitos investimentos já estão amortizados e a gente tem a expectativa de que as 
margens das tarifas praticadas reflitam maior grau, maior nível de eficiência operacional mais próximo da realidade", destacou 
Azambuja. A Agenersa também recebeu contribuição da Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas (ABRAGET).  
Participaram da audiência os conselheiros do CODIR, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços, Jorge Loureiro, além de outros representantes das concessionárias CEG e CEG Rio e de entidades 
representativas dos grandes consumidores de gás.   

Audiência encerra consulta pública aberta em novembro 



Dia das Mães 

M 
aio é o mês de homenagear as mães.  
Em nome de Margarida, Vanda, Cás-
sia, Rossana, Ana Patricia, Eliana, 
Maria Clara, Aline e  Cínthia o   

AGENERSA Informa presta sua homenagem a 
todas as mães do mundo.  
Parabéns por serem maravilhosas! Por lutar, 
por estar sempre dando a sua atenção e o melhor 
do seu coração. Você são tudo de mais raro e de  
melhor que existe na vida.  
Por isso, no Dia das Mães, comemorado este ano em 13 de 
maio, saiba o quanto vocês são especiais. 

Feliz Dia das Mães! 
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É o aniversário... 

14/05 Bernardo  - CODIR / DL 
30/05 Rejane - Est. SECEX 

31/05 Roosevelt  - CODIR 

BOA S - V I NDA S :  
F A B R Í C I O ,  
BRUNO ,  CÉ S A R ,  
E L I Z AMA  E  
G I U L I ANA   

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

LembreteLembreteLembreteLembrete    
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RegulatóriaRegulatóriaRegulatóriaRegulatória    

    
24/05/201224/05/201224/05/201224/05/2012    

Conheça os oito protagonistas que 
contribuíram para fazer a Política de 
Resíduos de Portugal. Informações: 
www.portugalresiduos.com  

ESTAGIÁRIO DO MÊS 

Sayane Ramos, estagiária da SORFI 

H á cinco meses na Agenersa, Sayane 
Menezes Ramos é estagiária da SORFI. 
É estudante de Técnicas Contábeis no 
Colégio Estadual Walter Orlandine, em 

São Gonçalo. "Por enquanto só estudo contabili-
dade, mas penso fazer curso de RH e administra-
ção para complementar no meu currículo. Tam-
bém estou aguardando vaga em um curso de 
Escritura Fiscal", diz a niteroiense de 22 anos. E 
não é só. Para seu futuro, Sayane sonha alto. 
"Depois que eu terminar contabilidade, vou come-
çar a estudar Direito. Mas não quero ser advoga-
da, quero focar nos concursos públicos, principal-
mente na área das polícias Civil ou Federal. Já até 
passei para a PM, em setembro de 2010. De 40, 
acertei 37 questões. Porém, na época, meus pais 
estavam se separando, minha mãe foi morar em 
Macaé. Então, desisti", explica. Aventureira, Sayane 
gosta de viajar e de esportes. "Conheço a Região dos 
Lagos toda. Já fui à Disney também e achei os brinque-
dos maravilhosos, mas fui mesmo para fazer compras. 
Gosto de ir ao estádio de futebol para ver o Vasco, praia, 
fazer trilha na Floresta da Tijuca. Já desci de rapel e é 
muito bom, a sensação é como se você fosse cair e 
quebrar todos os ossos", brinca. 

ENTREVISTA 

Pedro Pequeno, da CASAN 

P edro Alexandre Moitrel Pequeno é carioca, casado, pai de 
Mariana. Formado em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Pedro é especializado em 
Engenharia Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). Começou sua carreira profissional na década de 80 como 
consultor de saneamento, época em que fazia levantamento de 

população em favelas para projetar redes de água e esgoto. "Eu fazia projetos e apoio 
às obras de saneamento nas favelas do Rio. É quase um Censo direcionado para o 
saneamento. Para você projetar as redes, tem que fazer projeções nessas populações 
também, como ela vai crescer, e não só as redes de esgotos mas também os reservató-
rios de água, as elevatórias de esgoto e as estações de tratamento de esgoto, se for o 
caso", explica. 
Seis anos depois, Pedro trabalhou para a Prefeitura de Angra dos Reis. "Eu 
trabalhei com água, esgoto, lixo e drenagem, que são quatro temas hoje consi-
derados como saneamento. Trabalhei na prefeitura por 12 anos, fazendo isso 
em todos os níveis, desde obra, projeto, decisão, coordenação e planejamento. 
Em 2002 eu voltei para o Rio pelo concurso da ASEP, que deu origem à Age-
nersa", diz Pedro, que está lotado na CASAN e representa a Agenersa na   
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) desde 2008, quando foi feito um Acor-
do de Cooperação Técnica entre os dois órgãos. 
"Sou engenheiro regulador e o meu papel é discutir a regulação do saneamen-
to. A Secretaria vai fomentar um sistema de esgoto na cidade de Paraty, por 
exemplo, então analiso como será o convênio. Como vai ser a concessão. Co-
mo vai ser se for uma Parceria Público Privada. Quem vai regular. Como é a 
regulação. Esse é o meu papel, é de estar nessas reuniões ajudando na elabo-
ração dos documentos", assinala, lembrando que “tem que ter bastante experi-
ência para desenvolver essas atividades, que não são mais projetos nem    
obras, mas formulação de política setorial". 
Para Pedro, ainda é preciso fazer muito pelo saneamento no Brasil e no Estado 
do Rio porque os indicadores são ruins. "Os índices de tratamento de esgoto no 
Brasil são considerados muito baixos. No Estado do Rio, a média é de 30% de 
esgoto tratado. Um pouco diferente da nossa realidade aqui na Agenersa, já 
que as duas concessionárias de saneamento na Região dos Lagos apresentam 
índices bem acima dessa média brasileira. Saneamento todo mundo precisa. 
Se conhece bastante como devem ser os projetos e as obras, mas se conhece 
muito pouco como deve ser a relação entre os usuários, o prestador e o contra-
tante. Os arranjos institucionais, ou seja, os modelos de gestão do saneamento, 
são muitos. Tem a prefeitura fazendo diretamente um serviço, tem prefeitura 
fazendo através de uma empresa privada, tem prefeitura fazendo através da 
companhia estadual. São modelos diferentes de saneamento que com certeza 
vão exigir modelos diferentes de regulação", finaliza.  


