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O 
s clientes das companhias distribui-
doras de gás canalizado no Estado 

do Rio que necessitarem de atendimento 
emergencial poderão ligar gratuitamente, 
de telefone fixo ou móvel, para o Serv iço 
de Atendimento ao Cliente (SAC). A nor-
ma faz parte de uma série de procedimen-
tos que o CODIR expediu para regula-
mentar o serviço de tele atendimento de 
emergência aos consumidores da CEG e 
CEG Rio. A Instrução Normativa nº 39 do 
CODIR entrou em vigor no dia três de maio, 
quando foi publicada no Diário Oficial. 
A instrução prevê ainda que o atendimen-
to de urgência do SAC da CEG/CEG Rio 
seja realizado até o segundo toque de 
chamada e esteja disponível todos os dias 
da semana, 24 horas por dia. Além disso, 
as concessionárias podem utilizar o aten-
dimento automatizado, via Unidade de 
Resposta Audível - URA -, com of erta de 
menu de opções de direcionamento ao 
solicitante, mas as empresas também 
dev erão atender a alguns requisitos, como 

atendimento até o segundo toque de cha-
mada, caracterizando o seu recebimento, 
o menu principal deve apresentar dentre 
suas opções o contato direto com um  
atendente e o tempo decorrido entre o 
recebimento da chamada e o anúncio da 
opção de espera para contato direto com 
o atendente deve ser de, no máximo, 60 
(sessenta) segundos. 
A qualidade do atendimento também está 
em um dos artigos da instrução normativ a, 
uma vez que as concessionárias deverão 
emitir relatórios trimestrais contendo infor-
mações sobre o dia do atendimento, o 
total de chamadas atendidas e o número 
de chamadas atendidas dentro e fora do 
prazo de 60 segundos estabelecidos. Os 
relatórios serão entregues na Agenersa 
para serem analisados pela Ouv idoria; 
caso os dados apresentem um desvio de 
mais de 2% dos atendimentos f ora do 
prazo, o setor abrirá processos regulató-
rios específicos que poderão ser passíveis 
de advertência ou multa.  

A 
 Agenersa tev e a sua estrutura 
administrativ a, atribuições e nor-

mas alteradas por um decreto de autoria 
do gov ernador Sérgio Cabral. A modifi-
cação mais expressiv a é a criação da 
Câmara de Resíduos Sólidos, que terá 
como sigla CARES. Com isto, a Agenersa 
será, ef etiv amente, o órgão responsável 
pela regulação dos consórcios públicos 
de gestão de resíduos sólidos da Baixa-
da Fluminense e das Regiões Centro 
Sul, Sul Fluminense, Vale do Café, No-
roeste, Serrana 1 e 2 e dos Lagos, inici-
ativ a que envolv e 48 cidades, e que 
também conta com a participação do 
Estado do Rio de Janeiro. A fiscalização 
ambiental dos consórcios f icará a cargo 
do Inea. O Decreto 44.217 foi publicado 
no DO no último dia 21 de maio. 
De acordo com o decreto, a CARES 
será subordinada à SECEX e dirigida 
por um gerente. O decreto determina 
ainda as competências da CARES que 
são, dentre outras, acompanhar, super-

visionar e f iscalizar, segundo a legisla-
ção em v igor, os contratos de concessão 
sujeitos à Agenersa, aferindo, em sua 
respectiva área de atuação, o cumpri-
mento, pelos concessionários dos servi-
ços públicos concedidos e permitidos, 
das metas contratualmente estabeleci-
das; acompanhar a evolução tecnológica 
dos serviços públicos concedidos, permi-
tidos e autorizados, mantendo arquivo 
atualizado das inf ormações coletadas 
em visitas técnicas, bem como daquelas 
f ornecidas pelas empresas concessioná-
rias e permissionárias; exercer o contro-
le sobre o uso e conservação dos bens 
rev ersíveis pelos delegatários de servi-
ços públicos e estabelecer os índices de 
desempenho e controle da qualidade 
dos serv iços públicos e acompanhá-los 
nos contratos objeto de competência da 
Agência, segundo decisões do CODIR. 
(Leia também: Agenersa cria grupo de 
trabalho para acompanhar regulação 
dos consórcios de resíduos sólidos). 



O 
 conselheiro Silvio Carlos 
Santos e o engenheiro 

regulador Pedro Pequeno 
representaram a Agenersa 
na assembleia de criação do 
Consórcio Público de Gestão 
de Resíduos Sólidos da   
Baixada Fluminense, realiza-
da dia 10 de maio, na Pref ei-
tura de Mesquita. O consór-
cio, que reúne os municípios 
de Nov a Iguaçu, Duque de 
Caxias, Belf ord Roxo, São 
João de Meriti, Mesquita e 
Nilópolis, será regulado pela 
Agenersa e f iscalizado pelo 
Instituto Estadual do Ambien-
te (Inea). O organismo será 
uma autarquia municipal com 
competência de gestão dos 
resíduos sólidos, inicialmente 
com ênf ase em restos da 
construção civ il e volumosos. 
De acordo com informações 
do Inea, entre as atribuições 
do consórcio, que terá recur-
sos de R$ 28 milhões do 
Fundo de Conserv ação   
Ambiental e Desenvolvimento 
Urbano (Fecam), está a ope-
ração das 113 instalações 
prev istas pelo Programa  
Entulho Limpo, da Secretaria 
Estadual do Ambiente (SEA) 
e Inea, em parceria com os 
seis municípios. Serão cria-
das ainda seis Áreas de Tria-
gem e Transbordo para su-
porte às ações corretivas e 
obras públicas e mais uma 
rede de 107 ecopontos para 
entrega v oluntária de materi-
ais de coleta seletiva e resí-
duos de madeira e podas e 
concreto e alvenaria. Os  
primeiros 19 ecopontos   
começam a f uncionar em 
setembro. 

Os seis municípios da Baixada 
Fluminense, que totalizam 
cerca de 2,8 milhões de habi-
tantes, geram cerca de 3,5 
mil toneladas diárias de resí-
duos de construção civil. O 
transporte e a destinação 
desses materiais são carac-
terizados atualmente pela 
inf ormalidade e causam   
grav es problemas ambien-
tais, inclusiv e na bacia hidro-
gráf ica. 
O plano regional, que atende 
à nov a legislação nacional do 
setor, prev ê a parceria com a 
sociedade civil atrav és dos 
transportadores (carroceiros 
e empresas coletoras), cons-
trutores, associações e orga-
nizações de bairro e opera-
dores de áreas de manejo 
priv ado. 
Na reunião, o pref eito Sandro 
Mattos, de São João de   
Meriti, f oi eleito presidente do 
consórcio, que terá uma  
assembleia geral f ormada 
pelos outros seis pref eitos e 

também pelo Conselho Regi-
onal de Gestão de Resíduos 
Sólidos, espaço de participa-
ção da sociedade e dos   
demais setores da cadeia.  
Também participaram da 
assembleia, a secretária do 
SEA interina e presidente do 
Inea, Marilene Ramos, os 
pref eitos de Nov a Iguaçu, 
Nelson Bornier, de Belf ord 
Roxo, Adenildo dos Santos, 
de Mesquita, Rogelson    
Fontoura, de Nilópolis,     
Alessandro Calazans e o v ice
-pref eito de Duque de      
Caxias, Laury Villar.  
Além do Consórcio Público 
de Gestão de Resíduos Sóli-
dos da Baixada Fluminense, 
a Agenersa também será o 
órgão responsáv el pela regu-
lação dos consórcios públi-
cos de gestão de resíduos 
sólidos das Regiões Centro 
Sul, Sul Fluminense, Vale do 
Caf é, Noroeste, Serrana 1 e 
2 e dos Lagos, que env olv e, 
no total, 48 cidades. 
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EVENTOS 

11  e 12 de junho de 2013 

14º Seminári o sobre Gás Natural 

11  a 14 de junho de 2013 

Brasil Offshore 2013 

12 e 13 de junho de 2013 

Seminário Rotas para a            

Vanguarda 

18 a 21  de junho de 2013 

COTEQ 2013 

19 e 20 de junho de 2013 

Energia Solar  Fotov oltaica –  

Desenho e Aplicações 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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O 
 CODIR baixou uma portaria que cria um grupo de traba-
lho interno (GTI) para acompanhar as ações da equipe 

de transição que tratará da fiscalização e regulação da Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) por parte da Agenersa. 
O GTI v ai acompanhar, analisar, realizar estudos e emitir pare-
ceres técnicos em processos e documentos gerados por diver-
sos órgãos que tratem da fiscalização e regulação dos serviços 
relativ os ao abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
Estado do Rio de Janeiro, prestado pela Cedae.  

A Portaria 323, de 20 de maio de 2013, que constitui o GTI, foi 
publicada no DO do dia 27 de maio e terá v alidade durante 
toda a instrução do processo, terminando seus trabalhos após 
entrega do relatório final/conclusiv o à Presidência da           
Agenersa. 
O GTI terá a coordenação dos conselheiros Roosevelt Brasil 
Fonseca e Luigi Eduardo Troisi, e será composto pela secretá-
ria-executiva, Cinthia Pitz, pelo engenheiro regulador, Pedro 
Pequeno, e pelos gerentes da CASAN, Oldemar Guimarães,  e 
da CAPET, Fábio Côrtes do Nascimento. Caberá ao grupo 
acompanhar os trabalhos da equipe de transição instituída pelo 
Decreto 43.982/2012, que prev ê, dentre outras, as medidas 
necessárias para transição da f iscalização e regulação dos 
serv iços de f ornecimento de água e esgotamento sanitário nos 
municípios em que a Cedae atua. A regulação da Cedae por 
parte da Agenersa começará em agosto de 2015, já cabendo à 

Agenersa def inir a primeira rev isão tarifária da Companhia. Até 
o início da regulação, dev erá ser adotado, para reajustamento 
anual das tarif as, o marco regulatório atualmente em v igor, 
considerando a metodologia de fluxo de caixa descontado. 
 
Conselheiros se reúnem com presidente da Cedae 
Os  conselheiros José Bismarck Vianna de Souza e Roosev elt 
Brasil se reuniram com o presidente da Cedae, Wagner Victer, 
para conhecer a sede da empresa e planejar a transição da 
f iscalização e regulação das suas ativ idades por parte da    
Agenersa. No encontro, realizado no último dia 13, ficou defini-
do a f ormação imediata de um grupo de trabalho composto por 
serv idores da Agência e funcionários da Cedae.  
O grupo de trabalho v ai analisar o conjunto de normas que 
def inirão as obrigações da Cedae, atuando junto à Companhia, 
suas instalações, para conhecer a estrutura física e os procedi-
mentos empregados por ela. As medidas para a transição que 
disciplinam os procedimentos para submissão da Cedae à  
f iscalização e regulação da Agenersa, f oram publicadas no 
Diário Of icial do Estado em dezembro do ano passado, atrav és 
do Decreto n° 43.982/12. De acordo com a Lei Estadual 
4.556/05, regulamentada pelo Decreto Estadual 38.618/05, 
cabe à Agenersa regular e normatizar a ativ idade de sanea-
mento no Estado do Rio. 
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O 
 CODIR criou um grupo de 
trabalho (GT) para acompa-

nhar, analisar, realizar estudos e 
emitir pareceres técnicos em proces-
sos administrativos, visando assegu-
rar a regulação, por parte da Agener-
sa, dos consórcios públicos de ges-
tão de resíduos sólidos da Baixada 
Fluminense e das Regiões Centro 
Sul, Sul Fluminense, Vale do Caf é, 
Noroeste, Serrana 1 e 2 e dos    
L a g o s .  
A Portaria 322, de 17 de maio de 
2013, que constitui o GT, foi publica-
da no DO do dia 27 de maio e terá 
validade durante toda a instrução do 
processo administrativo terminando 
seus trabalhos após entrega do rela-
tório final/conclusivo à Presidência 
da Agenersa. O GT é composto pe-
los conselheiros Roosevelt Brasil 

Fonseca, que será o coordenador do 
grupo, e Silvio Carlos Santos Ferrei-
ra, pelo gerente da CASAN, Oldemar 
Guimarães, pelo engenheiro regula-
dor, Pedro Pequeno, e pelo assessor 
da Procuradoria, Bernardo Kloss. De 
acordo com a Lei Estadual 
4.556/2005, regulamentada pelo 
Decreto 38.618/2005, cabe à  Age-
nersa regular e normatizar as ativida-
des dos consórcios de gestão de 
resíduos sólidos que irão operar os 
aterros sanitários no Estado do Rio, 
de acordo com a Lei Federal nº 
11.445/2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico, e    seguindo as dire-
trizes da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). A 
fiscalização ambiental ficará a cargo 
do Inea. 

Agenersa cria grupo de trabalho para  

acompanhar regulação dos consórcios  

de resíduos sólidos 

O 
 CODIR definiu os nomes dos serv idores que 
comporão o grupo de trabalho (GT) que v ai 

coordenar, planejar e executar as ações administra-
tiv as para a estruturação do Convênio de Coopera-
ção a ser f irmado entre o Governo do Estado e a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a 
Agenersa f iscalizar as concessionárias de energia 
elétrica Light e Ampla. Coordenado pelo conselheiro 
Luigi Troisi, o GT terá ainda como integrantes o  
gerente da CAENE, Jorge Calf o, e os assessores   
Bernardo Kloss, da Procuradoria, e Bruna Martins, 
da Presidência. O GT dev erá manter o processo 
administrativ o atualizado, objetivando centralizar e 
unif icar as inf ormações dentro dos prazos determi-
nados na legislação v igente. 
O conv ênio descentralizará as atividades da Aneel 
que abrangem, pref erencialmente, a fiscalização, o 
apoio à regulação dos serv iços e instalações de 
energia elétrica no Estado do Rio. Atualmente, a 
Aneel mantém conv ênio com dez agências regula-
doras no Brasil: ARCON (PA), AGER (MT),         
AGEPAN (MS), AGR (GO), ARSEP (RN), ARPB 
(PB), ARPE (PE), ARSAL (AL), ARSESP (SP) e 
AGESC (SC). Já as agências AGEAC (AC), ATR 
(TO) e ASPE (ES) estão em processo de celebração 
de convênio, mesmo nív el em que a Agenersa se 
encontra. 

Criado grupo para coordenar 

ações administrativas para 

convênio com Aneel   



BoasBoasBoasBoas----vindas:vindas:vindas:vindas:    

Marcelo, 

Laila e Ana 

Christina  
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A 
s servidoras Tatiana Bastos e Josi Weber 
participaram do IX Fórum Brasileiro sobre 

Agências Reguladoras, realizado nos dias 22 e 
23 de maio, em Brasília. O ev ento debateu ques-
tões relacionadas ao controle das agências e ao 
grau de sua independência, o seu papel na atra-
ção e estabilização de investimentos produtivos, 
bem como questões relacionadas ao campo de 
atuação regulatória das agências, face às liber-
dades e direitos fundamentais dos usuários e 
das empresas, ao princípio da segurança jurídi-
ca, a proteção do consumidor e à promoção do 
desenvolv imento social e econômico. Dentre os 
palestrantes estavam o ministro do STF, Gilmar 

Mendes, e o procurador-geral 
da Aneel, Ricardo Brandão Sil-
va. “Esta foi uma grande oportu-
nidade de interação com as 
div ersas áreas da regulação, 
conhecendo seus marcos regu-
latórios, os problemas enfrenta-
dos por cada uma e as soluções implementadas, 
além de poder aprender com reconhecidos pro-
fissionais do Direito", avaliou Josi. “As palestras 
foram ministradas por renomados autores do 
Direito Administrativo e Constitucional, sendo 
seu conteúdo muito prov eitoso para a minha 
atuação na Agenersa”, completou Tatiana.  
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P 
ara apoiar e promover iniciati-
vas voltadas à melhoria do 

meio ambiente e qualidade de vida, 
a Prolagos lançou o Instituto Equi-
pav. De acordo com a Assessoria 
de Comunicação da Concessioná-
ria, a cerimônia de lançamento, 
realizada dia 13 de maio, no Teatro 
Municipal Átila Costa, em São Pe-
dro da Aldeia, reuniu autoridades 
municipais, acionistas da empresa, 
diretores e funcionários da Prola-
gos, além de estudantes e profes-
sores da rede pública de ensino da 
Região dos Lagos.  
Durante o evento teve exposição de 
redações e desenhos resultado do 
Programa de Responsabilidade 
Socioambiental da Concessionária 
“Saúde Nota 10”, desenvolvido 

desde 2012, junto aos alunos de 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental 
da rede pública. Os convidados 
assistiram à peça teatral “As aven-
turas no mundo encanado”, espetá-
culo que é o principal projeto do 
Instituto Equipav na área da con-
cessão da Prolagos, que de uma 
forma lúdica e divertida leva concei-
tos de saneamento e sustentabilida-
de aos estudantes, além de incenti-
var a cultura local e a valorização de 
artistas da região. A peça teatral é 
encenada pela Trupe Falcatrua, de 
Cabo Frio. Durante este ano, serão 
realizadas 16 apresentações em 
escolas públicas, 16 em teatros e 2 
em praças públicas da Região dos 
Lagos, beneficiando cerca de 10 mil 
pessoas.  

Prolagos lança Instituto Equipav 

Saneamento e fornecimento de água para a Região dos Lagos  
foram temas de seminário promovido pela Prolagos  

C 
om o objetivo de esclarecer os objetivos 
e metas da Prolagos para os próximos 

anos, a concessionária realizou o seminário 
"Saneamento: a soma de todos é o caminho 
para a universalização", no dia 06 de maio, 
em Búzios. O encontro reuniu representantes 
da empresa, das cinco prefeituras da área 
de concessão da Prolagos, do Governo do 
Estado, do Consórcio Lagos São João, 
da OAB, de organizações não gov erna-
mentais e da sociedade civil. Também 
participaram do seminário os conselheiros 
José Bismarck, que foi um dos palestrantes, 
Moacy r Almeida, Silvio Santos e Luigi 
Troisi, os gerentes da CASAN, Oldemar 
Guimarães, e da CAPET, Fábio Côrtes, o 
engenheiro regulador, Pedro Pequeno, e 
a assessora-chefe da ASRIN, Ana      
Patricia Mendonça. 
O presidente da Prolagos, Emerson Bittar, 
abriu o seminário afirmando que nas  
pref eituras atendidas pela concessionária 
há 91% de atendimento no que se ref ere 
ao abastecimento de água e no tratamento 
de esgoto chega a 71%. Ele disse ainda 
que meta de água será ampliada para 
94% até 2018, já de esgoto chegará a 75% 

ainda em 2013 com a finalização de algu-
mas obras como a captação do Valão do 
Aeroporto de Cabo Frio. segundo Bittar, os 
índices de cobertura das prefeituras atendidas 
pela Prolagos são os maiores do Estado do 
Rio tanto para água quanto para esgoto e um 
dos mais elevados do País.  “O Brasil tem 
três pontos de v ergonha: educação, saúde 
e saneamento. O Brasil não quer mais ver 
imagens como eram as antigas fotografias 
da Lagoa Araruama há 15 anos”, disse 
Bittar, explicando que 55% da população 
brasileira não têm acesso à rede de esgoto.  
Representando o Gov erno do Estado, 
Luiz Firmino, subsecretário-executiv o do 
Ambiente, propôs aos representantes dos 
municípios a criação de um pacto inter-
municipal para acelerar as obras de sanea-
mento da região. A proposta de Firmino é 
que as pref eituras que f azem parte de 
concessão destinem parte dos recursos 
arrecadados por meio do ICMS v erde, 
também conhecido como ICMS ecológi-
co, para a ampliação da rede separativ a 
de esgoto.  
Em sua palestra, o conselheiro-
presidente da Agenersa f alou sobre as 

atribuições da Agência e a importância 
do modelo de conces-
são implantado nos 
municípios para a me-
lhoria dos índices em 
saneamento básico na 
Região dos Lagos. Em 
entrev ista à TV Águas, 
canal v irtual da conces-
sionária, Bismarck elo-
giou a iniciativ a da Pro-
lagos em promov er o 
seminário. "Este ev ento 
é muito importante por-
que muitos prefeitos 
componentes da Regi-
ão dos Lagos estão 
entrando agora e não 
conhecem o modelo de 
concessão nem os ser-
v iços da Prolagos. Com isso, os repre-
sentantes das pref eituras poderão orien-
tar os consumidores sobre quais os    
serv iços que eles podem cobrar da    
concessionária e quais os serv iços que a 
concessionária está obrigada a of erecer", 
disse Bismarck. 

Fotos: Ascom Prolagos 

Você sabia? 

O 
 Decreto 44.217, de 

autoria do gov erna-

dor Sérgio Cabral, que    

alterou e acrescentou dis-

posit iv os do Decreto 

38.618/2005, que regula-

menta e fixa a estrutura 

administrativ a, atribuições 

e normas de f uncionamen-

to da   Agenersa,  além de 

criar a CARES,  acrescen-

tou ainda à estrutura orga-

nizacional da Agência as 

competências e atribuições 

do assessor de conselhei-

ro, do chef e de gabinete e 

do assessor especial. 

É o aniversário... 
03/06 Marco Aurélio - CAENE 

07/06 Silvana - SORFI 

09/06 Mariana - Est. PRESI 

10/06 Ana Patricia - ASRIN 

14/06 Patrícia - SECEX 

14/06 Rhayana - Est. SECEX 

18/06 Elizama - Est. ARHU 

21/06 Rafaela - Est. CAPET 


