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O 
CODIR da Agenersa terá nova formação a partir dos 
primeiroas dias de janeiro de 2013. Foram publica-
dos, no Diário Oficial de 27 de dezembro, os decre-
tos que nomeiam Roosevelt Brasil Fonseca e Silvio 

Carlos Santos Ferreira para integrar o CODIR. Composto por 
José Bismarck Vianna de Souza, 
que é o conselheiro-presidente, 
Moacyr Almeida Fonseca e Luigi 
Eduardo Troisi, a posse dos futu-
ros conselheiros do CODIR está 
prevista para o dia 03 de janeiro 
de 2013. 

Indicados pelo governador Sérgio 
Cabral, os nomes de Roosevelt 
Brasil e Silvio Ferreira foram apro-
vados pelos deputados da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
(Alerj) no último dia 19. Roosevelt 

está sendo reconduzido 
ao cargo, já Silvio assu-
me a vaga de conselheiro 
anteriormente ocupada 
por Darcília Aparecida da 
Silva Leite. Ambos terão 
mandato de quatro anos. 

Roosevelt Brasil Fonse-
ca é engenheiro civil, 
com pós-graduação “lato 
sensu” em Administra-
ção Financeira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em   
Administração Pública - CIPAD (FGV).  

Silvio Carlos Santos Ferreira é carioca e tem 59 anos. Bacharel 
em Direito pela Universidade Iguaçu (UNIG), Silvio também pos-
sui Licenciatura em Física pela Sociedade de Ensino Superior 
de Nova Iguaçu (SESNI) e é pós-graduado em Docência do 
Ensino Superior pela UNIG. 
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A  Agenersa vai regular e fiscalizar as atividades da 
Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) a 
partir de agosto de 2015. O Decreto n° 43.982/12 qu e 
prevê, dentre outras, as medidas necessárias para 

transição da fiscalização e regulação dos serviços de forneci-
mento de água e esgotamento sanitário nos municípios em que 
a Companhia atua, foi publicado no Diário Oficial do Estado no 
dia 12 de dezembro.  
De acordo com a justificativa do decreto do governador Sérgio 
Cabral, há "a necessidade de se assegurar o equilíbrio econô-
mico-financeiro dos serviços de saneamento prestados pela 
Cedae, bem como o cumprimento das metas de ampliação de 
cobertura estabelecidas pelo Poder Executivo estadual e pactu-
adas com os municípios com os quais foram celebrados convê-
nios e contratos de programa" e "a necessidade de capacitação 

da Agenersa, para que possa assumir as tarefas relacionadas 
à regulação de empresa do porte da Cedae". 
O decreto prevê ainda que a Agenersa e a Cedae adotem   
medidas necessárias para transição da fiscalização e regula-
ção dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sani-
tário. Será criada uma equipe formada por representantes da 
Cedae, da Secretaria de Estado da Casa Civil e da Agenersa à 
qual caberá analisar normas que regulem e definam as obriga-
ções da Companhia. 
A regulação da Cedae por parte da Agenersa começará em 
agosto de 2015, já cabendo à Agência definir a primeira revisão 
tarifária da Companhia. Até o início da regulação deverá ser 
adotado, para reajustamento anual das tarifas, o marco regula-
tório atualmente em vigor, considerando a metodologia de fluxo 
de caixa descontado. 

Agenersa regulará e fiscalizará a Cedae a partir de 2015 

Foto: Gava Muzer / Alerj 

No plenário da Alerj: conselheiros Luigi e Moacyr 
acompanham a votação de Roosevelt e Silvio 

T rinta e sete dos 39 processos regulatórios previstos na pauta da 
última Sessão Regulatória de 2012 da Agenersa foram julgados 
pelo Conselho Diretor (CODIR), que  estava representado pela 
quantidade mínima de conselheiros que o regimento interno per-
mite: José Bismarck Vianna de Souza, Luigi Troisi e Moacyr    

Almeida, além do vogal Mário Flávio. Os ex-conselheiros Darcília Leite e 
Roosevelt Brasil - que está sendo reconduzido ao cargo - encerraram 
suas atividades no CODIR dia 09 de dezembro. A previsão é que em 
janeiro o Conselho Diretor volte a ter sua formação original, com cinco 
conselheiros em atividade. Por causa da votação, no Plenário da Alerj, 
do projeto de lei que amplia a estrutura administrativa da Agenersa, o 
CODIR realizou a última Sessão Regulatória do ano no dia 19 de     
dezembro e não no dia 18 como estava previsto.  
Ao todo a Agenersa realizou 15 sessões regulatórias em 2012, sendo 
13 ordinárias e duas extraordinárias. 

ÚLTIMA SESSÃO REGULATÓRIA DO ANO É REALIZADA COM TRÊS CONSELHEIROS 
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Política Estadual de 
GNR entra em vigor 

 
Lei determina que Agenersa  regule 

preços e prazos para   viabilizar  

produção e transporte  
 

A  Agenersa vai regular 
preços e prazos adequa-
dos a viabilizar a produ-
ção e transporte do Gás 

Natural Renovável (GNR) que 
será distribuído pelas concessio-
nárias CEG e CEG Rio. A Lei nº 
6361/12, que cria a Política Esta-
dual de Gás Natural Renovável, 
entrou em vigor no dia 19 de   
dezembro, quando foi publicada 
no Diário Oficial. 
Pela lei, CEG e CEG Rio são obri-
gadas a adquirir todo o GNR pro-
duzido pelos aterros sanitários até 
o limite de 10% do volume de gás 
natural convencional distribuído 
por cada uma delas (exceto o des-
tinado às termelétricas). O teto de 
gás a ser comprado pelas conces-
sionárias traduz a previsão de 
aumento gradual na produção de 
gás  gerado a partir de resíduos 
orgânicos. 
A lei também determina que seja 
enviado anualmente um relatório 
com a quantia de aquisições feitas 
pelas concessionárias à comissão 
de Minas e Energia da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) e do re-
sultado da fiscalização dos contra-
tos de fornecimento de GNR feita 
pela       Agenersa à Mesa Diretora 
do Parlamento. 

Agenersa terá mudança estrutural em 2013 

A 
 estrutura administrativa da Agenersa passará por modificação a partir de 2013. 
Entra em vigor no dia 01º de janeiro, a Lei Nº 6364 de 19 de dezembro de 2012, 
que cria dois cargos de provimento efetivo de advogado e três cargos em comis-
são de gerente de câmara, símbolo SA.  

Antes de ser sancionada pelo governador Sérgio Cabral, a proposta foi aprovada pela     
Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), em discussão única, no dia 18 de dezembro 
e publicada no Diário Oficial após dois dias, com quatro emendas de parlamentares. A lei 
especifica que os dois cargos de advogado serão preenchidos por concurso público e a que 
autoriza o estado a fazer concursos para prover os demais cargos da Agência. Há ainda a 
emenda que obriga a Agenersa a publicar anualmente relatório sobre as empresas conces-
sionárias que regula. O relatório deverá enumerar as infrações, as multas aplicadas e pagas 
- com respectivo valor -, balanço econômico das empresas e eventuais decréscimos de  
custos para possível redução tarifária. 
 

Agenersa vai regular consórcios de resíduos sólidos  e a Cedae 
A Agenersa é responsável pela regulação, controle e fiscalização dos atuais contratos de 
concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio – CEG 
e CEG Rio – e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos 
– concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos. A partir de agosto de 2015, a Agenersa 
vai regular e fiscalizar as atividades da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). O 
Decreto n° 43.982/12 que prevê, dentre outras, as m edidas necessárias para transição da 
fiscalização e regulação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário nos 
municípios em que a Companhia atua, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de 
dezembro.  
Para 2013, a Agenersa será o órgão responsável pela regulação dos consórcios públicos de 
gestão de resíduos sólidos da Baixada Fluminense e das Regiões Centro Sul, Sul Fluminense, 
Vale do Café, Noroeste, Serrana 1 e 2 e dos Lagos. A iniciativa envolve 48 cidades, cuja 
fiscalização ficará sob responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). "Diante 
dessa perspectiva, é muito importante a aprovação da lei porque vai criar os cargos de   
gerentes das câmaras técnicas de Saneamento, Política Econômica e Tarifária e de Resí-
duos Sólidos. Sendo assim, estaremos preparados para realizar um trabalho que assegure o 
bom andamento da regulação e fiscalização dos contratos de concessão dos serviços públi-
cos de distribuição de gás canalizado, abastecimento de água e coleta e tratamento de   
esgoto e dos consórcios de gestão de resíduos sólidos e trazermos benefícios aos consumi-
dores", disse o conselheiro-presidente da Agenersa, José Bismarck Vianna de Souza. 

EVENTOEVENTOEVENTOEVENTO    

N 
os dias 28 e 29 de     
janeiro, no Centro de 
Convenções SulAmérica, 

acontece a terceira edição do     
Energy Generation Congress Latin 
America (EnerGen LatAm).    
Os participantes encontrarão o alto 
escalão da geração, engenharia 
e construção dos mercados eóli-
co, solar, hidrelétrico e termelétri-
co do governo e dos mais desta-
cados líderes executivos da  
América Latina.  
 
Mais informações no site http://
www.energenlatam.com.br 
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Janeiro 
Processos prioritários ganham identificações próprias  
Os processos autuados pela Agenersa que têm regimes de tramitação prioritária passaram a receber identificações próprias. Fazem 
parte deste grupo, os processos considerados urgentes, que estão sendo identificados com etiqueta na cor magenta, e os 
que envolvem pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou portadoras de doenças graves, que vêm marcados com 
etiqueta amarela.  
 
CAENE fiscaliza atuação da CEG na noite em que prédios desabaram no Centro do Rio 

Os fiscais da CAENE, Jorge Calfo e Wallace Santos, acompanharam o trabalho dos técnicos da CEG na 
noite do dia 25 de janeiro, quando três prédios desabaram na Avenida 13 de Maio, Centro do Rio. Por 
medidas de segurança, o fornecimento de gás na região teve que ser interrompido. A CEG informou 
que a empresa não fornecia gás para nenhum dos três prédios que desabaram e não havia registro de 
pedido de vistoria para esses edifícios. 

 
CODIR suspende prazos regimentais e transfere data da 1ª Sessão Regulatória do ano 

Por causa do desabamento de três prédios na Avenida 13 de Maio, vários prédios foram interditados pela 
prefeitura, inclusive o Edifício Darke, o que levou o CODIR a suspender os prazos regimentais por seis dias.  
O CODIR também realizou a primeira Sessão Regulatória do ano dia 30 de janeiro, ao invés de 26, como esta-
va previsto, e transferiu, por precaução, a sua realização para a sede da Agetransp. Mas, devido à falta de 

acesso aos processos que seriam julgados, o CODIR interrompeu a sessão para retomá-la no dia 03 de fevereiro.  
 
Agenersa e ANEEL se reuniram com CEG e Light  
O CODIR da Agenersa se reuniu no dia 11 de janeiro, na sede da  Agência, com representantes da CEG, Light, da Prefeitura do Rio e da ANEEL. O objeti-
vo do encontro foi assegurar um plano de ação entre as concessionárias para evitar novas explosões nos bueiros da cidade. 
  
Fevereiro 
Em mês atípico, Agenersa teve três sessões regulatórias  
A primeira Sessão Ordinária do ano, que seria realizada em janeiro, teve de ser adiada para o dia 03 de fevereiro devido ao desabamento de 
três prédios na Avenida 13 de Maio. Por esta razão, o mês foi atípico para as atividades da Agenersa, quando foram realizadas três sessões 
regulatórias: duas ordinárias e uma extraordinária.  
 
CEG é multada é meio milhão 

Dentre os processos julgados em uma das sessões de fevereiro, o CODIR multou a CEG em meio milhão de reais por causa da explosão de 
três caixas da galeria de esgoto da CEDAE, na Pavuna, subúrbio do Rio, em 2010. 
 
Março 
Agenersa estuda fiscalizar Light e Ampla  

O CODIR e representantes do Governo do Estado do Rio e da ANEEL se reuniram no dia 16 de março para discutir um Acordo de 
Interesses para a Agenersa fiscalizar as concessionárias de energia elétrica Light e Ampla no estado. Foi o primeiro passo para o 
Convênio de Cooperação que a ANEEL pretende assinar com o governo do estadual para a descentralização das atividades que abrangem, 
preferencialmente, a fiscalização, o apoio à regulação dos serviços e instalações de energia elétrica.  
 
Sérgio Raposo despede-se da Agenersa 

Após quatro anos como conselheiro da Agenersa, Sérgio Burrowes Raposo encerrou seu mandato no CODIR.  
 
Dia Internacional da Mulher 

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, os funcionários da Agenersa tiveram uma tar-
de diferente, participando de palestras no Auditório da Agenersa. A assessora da Procuradoria, Flavine Meghy Metne, 
falou sobre os aspectos jurídicos do assédio moral, e o então chefe de gabinete da Presidência, Ronan Gomes, discorreu 
acerca da Lei Maria da Penha. As homenagens ao Dia da Mulher terminaram com um coffee break e a abertura de uma 
exposição temporária de Jorge Calfo.  
 
Abril 

Propostas de investimentos de gás canalizado no Estado do Rio são debatidas 
As contribuições recebidas pela Agenersa durante a consulta pública aberta para a elaboração de uma 
metodologia 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).  
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Maio 

Sessão Regulatória de maio marca nova formação do CODIR 

Com a entrada de Luigi Eduardo Troisi o CODIR voltou à sua formação original de cinco conselhei-
ros. Luigi tomou posse no dia 09, no Gabinete da Presidência. Também fazem parte do CODIR, José 
Bismarck Vianna de Souza, que é o conselheiro-presidente, Darcília Aparecida da Silva Leite, Moac-
yr Almeida  Fonseca e Roosevelt Brasil. 
 
 

 

Junho 
Agenersa dá ponta pé inicial para criar Ouvidoria Itinerante 

Aproximar a Agenersa dos clientes das concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos. É com este objetivo que a 
Agência vai lançar a Ouvidoria Itinerante. O projeto, que está sendo elaborado por Maria Clara Canedo, pretende levar 
os serviços da Ouvidoria para os municípios da área de atuação das concessionárias. "Uma vez por mês, uma cidade 
atendida por cada concessionária será contemplada e os clientes poderão fazer reclamações, denúncias, dar suges-
tões e tirar dúvidas com relação aos serviços prestados pelas concessionárias Prolagos e Águas de Juturnaíba", infor-
ma Maria Clara. O lançamento do projeto está previsto para 2013. 
    
Julho 
Audiência pública debate a lei do gás  

Os debates em torno do Processo Regulatório que trata das condições gerais e tarifas para autopro-
dutores, auto-importadores e consumidores livres de gás natural produziram um dia inteiro de 
discussões na Audiência Pública Lei do Gás e seus Impactos no Estado do Rio, que a Agenersa reali-
zou no dia 05 de julho. Empresas, associações que representam grandes consumidores de gás,   
CAPET e CAENE  apresentaram suas considerações acerca do tema.   
 
 

Homologada Tarifa Social de água para clientes de baixa renda da Região dos Lagos  
Os clientes com baixa renda que moram nos municípios da Região dos Lagos atendidos pelas concessionárias Prolagos (Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia) e Águas de Juturnaíba (Araruama Saquarema e Silva Jardim) ganharam o direito à Tarifa 
Social de água. A deliberação foi homologada na manhã do dia 26 de julho, na Sessão Regulatória da Agenersa.  
  
Agosto 
Agenersa doa bens móveis para RIOSOLIDÁRIO 

Com a aquisição de novos móveis e equipamentos eletrônicos e de informática para ampliação do seu espaço físico, a 
Agenersa  doou os antigos para o RIOSOLIDARIO - Obra Social do Rio de Janeiro. A Agência se valeu do Decreto Estadual 
Nº 43.301, de 21 de novembro de 2011, que prevê a transferência de bens móveis considerados inservíveis entre órgãos 
da Administração Pública.  
 
Setores da Agenersa são deslocados para o 26º andar 

Em meio a reforma e ampliação de sua sede no edifício Darke, a Agenersa deslocou para o 26º andar a SECEX, SUPAD, SORFI, ASSIN e 
biblioteca. Dividido em sete salas amplas,  o espaço é moderno, mobiliado com móveis de design dinâmico e sofisticados, formados por 
ilhas de trabalho e mesas em "L", que contribuem para a integração dos usuários e otimização do espaço.   
  
Setembro 
Deliberação da Agenersa reduz limite mínimo de consumo de gás 
Os consumidores industriais que queiram adquirir acima de 25 mil m³ diários de gás canalizado no Estado do Rio podem efe-
tuar a aquisição diretamente do produtor. Esta é uma das resoluções que consta na deliberação do Processo Regulatório que 
trata das Condições Gerais e Tarifas para Autoprodutores, Auto-importadores e Consumidores Livres de Gás Natural que foi 
julgado pelo CODIR, em Sessão Regulatória Extraordinária realizada na manhã do dia 13 de setembro. Com a medida, espera-se 
aumentar o número dos chamados "consumidores livres", que necessitavam de um consumo mínimo de 100 mil m³ por dia de gás 
canalizado.  
 
Outubro 
CODIR se reúne com secretário Português e especialista do BID 

O CODIR se reuniu dia 12 de outubro com o secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento 
do Território de Portugal, Pedro Afonso de Paulo, e com o especialista em saneamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Yvon Mellinger. Na pauta, possíveis acordos de 
cooperação técnica nas áreas de saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos, tendo em 
vista que a Agenersa também será o órgão responsável pela regulação dos consórcios 
públicos de gestão de resíduos sólidos no Estado do Rio e das obras de saneamento previstas 
no Programa de Saneamento Ambiental do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), que irão      
beneficiar 15 municípios do entorno da baía.  
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Outubro 

Consórcios de gestão de resíduos sólidos serão regulados pela Agenersa 

A Agenersa será o órgão responsável pela regulação dos consórcios públicos de gestão de resíduos sólidos da Baixada Fluminense e 
das Regiões Centro Sul, Sul Fluminense, Vale do Café, Noroeste, Serrana 1 e 2 e dos Lagos. Coordenada pelo Governo do Estado, através da 
Secretaria do Ambiente, e com investimentos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam), a iniciativa envolve 48 cidades.  
 
Agenersa veste-se de rosa contra o câncer 

Pelo segundo ano consecutivo os funcionários vestiram-se de cor de rosa em 25 de  outubro para comemorar o 
Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama. Com o  tema "Câncer de Mama - mais grave que a doença é a 
falta de informação", a campanha é uma brincadeira para alertar a todas as mulheres sobre a importância 
dos exames preventivos. A novidade deste ano ficou por conta da distribuição de 80 folhetos educativos que 
foram elaborados pela ASRIN e entregues a funcionários e visitantes da Agenersa.  
  
Novembro 
Agenersa assina protocolo de cooperação com ERSAR, de Portugal 
A Agenersa e a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) de Portugal assinaram um protocolo de cooperação técnica e 
científica para 2013. O acordo, que durará um ano, tem como objetivo a troca de experiências entre os dois órgãos para promover o 
intercâmbio de informações e capacitação técnica, tendo em vista que a Agenersa será o órgão responsável pela regulação dos consórcios 
públicos de gestão de resíduos sólidos no Estado do Rio e das obras de saneamento previstas PSAM. Participaram da assinatura do protoco-
lo, no dia 16 de novembro, o presidente do Conselho Diretivo da ERSAR, Jaime Melo Baptista, e os conselheiros Roosevelt Brasil e Luigi Troisi, que 
viajaram para Europa para participar da missão "7 Visitas Técnicas a Portugal - Gerenciamento de Resíduos".  

 
Darcília despede-se da Agenersa  
O dia 28 de novembro marcou a despedida da conselheira Darcília Leite das Sessões Regulatórias da Agenersa. O conselheiro-
presidente José Bismarck pediu pausa no julgamento dos processos para que Darcília recebesse homenagens dos funcionários da 
Agência. ". O mandato de Darcília terminou oficialmente dia 09 de dezembro, mesma data em que o encerra a representa-
ção do conselheiro Roosevelt Brasil, que já estava indicado pelo governador do estado para ser reconduzido ao cargo. 
 
 
 

Servidores da Agenersa na mobilização Veta, Dilma 

Os servidores da Agenersa participaram da manifestação em defesa dos direitos do Rio de 
Janeiro na questão dos royalties do petróleo, realizada na tarde do dia 26 de novembro. A 
iniciativa, que teve o slogan Veta, Dilma e foi liderada pelo governador Sergio Cabral, serviu 
para pedir à presidente Dilma o veto à proposta de redivisão das receitas do petróleo. A 
proposta foi vetada pela presidente.   

 
 
Nova política estadual de GNR será regulada pela Agenersa 

A Agenersa será o órgão responsável pela regulação para viabilizar a produção e transporte do gás natural renovável (GNR), uma nova 
política do Governo do Estado para a geração de combustível a partir de resíduos orgânicos. O anúncio foi feito pelo secretário de De-
senvolvimento Econômico, Júlio Bueno, no Seminário Gás Natural, realizado dia 28 de novembro, na sede da Fecomércio-RJ. Pelo projeto, 
as concessionárias CEG e CEG Rio serão obrigadas a adquirir todo o GNR produzido no estado, limitados a 10% do volume de gás con-
vencional a ser entregue ao mercado fluminense. 
 
Dezembro 

Mudanças na Agenersa  

Após quatro anos à frente da Assessoria Jurídica da Agenersa, Luís Marcelo do Nascimento pediu afastamento do cargo e voltou a 
dar expediente apenas na Procuradoria Geral do Estado. Ronan dos Santos Gomes foi nomeado Procurador Geral da Agenersa. 
Ronan tem 29 anos, é advogado e trabalha na Agência desde julho do ano passado. A Chefia de Gabinete da Presidência está a cargo 
de Dulce Alarcão. 
 
 
 
 

Agenersa regulará e fiscalizará a Cedae a partir de 2015 
A Agenersa vai regular e fiscalizar as atividades da Cedae a partir de agosto de 2015. O Decreto n° 43.982/12 que prevê, dentre outras, 
as medidas necessárias para transição da fiscalização e regulação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário nos 
municípios em que a Companhia atua, foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de dezembro.  
  
Confraternização de fim de ano 

Para encerrar o calendário de eventos e celebrar a chegada de 2013, os funcionários da Agenersa se reuniram no dia 19 de dezembro para a confra-
ternização de fim de ano. Na mesma data foi realizada a troca de presentes do amigo oculto. A brincadeira tem como objetivo aproximar os 
colegas.  

Página 5  AGENERSA Informa 



 
 
 

Página 6 AGENERSA Informa 

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

Confraternização de fim de ano reúne servidores na Agenersa 

O 
s servidores da Agenersa se reuniram dia 19 de dezembro logo após a última Sessão Regulatória do ano, dia 19 de 
dezembro, para confraternização de fim de ano. A celebração teve um coffee break especial e sorteio de brindes   
patrocinados pelos conselheiros que faziam parte do CODIR até o início de dezembro: José Bismarck Vianna de   
Souza, Darcília Leite, Moacyr Almeida, Roosevelt Brasil e Luigi Troisi. Na ocasião, também foi realizada a troca de 

presentes do amigo, com a participação de 35 funcionários da Agência. Confira abaixo alguns registros da festa, que por causa 
do adiamento da data da Sessão Regulatória teve que ser realizada no corredor de entrada do auditório.  

LembreteLembreteLembreteLembrete    
Próxima Sessão    Próxima Sessão    Próxima Sessão    Próxima Sessão        
RegulatóriaRegulatóriaRegulatóriaRegulatória    
29/01/201329/01/201329/01/201329/01/2013    

É o aniversá-

Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o 

próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    

podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:          

    imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br     

02/01 Francisco  - VIGIA 
04/01 Fábio - CAPET 

09/01 Leonardo - PROTO 
15/01 Carol - CODIR / LT 

16/01 Antônia - Est. SUPAD 
          Hélio  - MOTORISTA 

20/01 Rosângela - CAPET 
31/01 Margarida  - SUPAD 


