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Conselheiro Moacyr é palestrante em evento internacional 

O  conselheiro Agenersa, Moacyr Almeida 
Fonseca, foi um dos palestrantes do Se-

minário sobre Gás Natural promovido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustí-
veis (IBP), organização privada sem fins lucrati-
vos que reúne cerca de 200 empresas e tem 
como foco a promoção do desenvolvimento do 
setor nacional de petróleo, gás e biocombustíveis. 
Moacyr participou da mesa moderada por Zevi 
Kann, consultor da Zenergas Energia e 
Regulação, que debateu a regulamentação 
da Lei do Gás no mesmo grupo em que esta-
vam o diretor da ANP, Helder Queiroz Júnior, o 
superintendente de Regulação de Gás da 
ARSESP, Claudio de Faria Muller, e da presi-
dente do Instituto de Desenvolvimento Integra-
do (INDI) da Secretaria de Desenvolvimento   
Econômico de Minas Gerais, Monica Cordeiro.   
Moacyr apresentou suas ponderações acerca 
da Lei do Gás que, para ele, trata-se de um 
"acordo" que visa conciliar interesses diversos e 
concorrentes, cujo princípio fundamental é a 
abertura e expansão do mercado de gás natu-
ral, incentivando novos entrantes e competiti-

vidade. "Quando a Lei do Gás foi criada, 
levou 10 anos sendo discutida por todos os 
agentes do setor. Para nós que trabalhamos 
na indústria do gás natural, eu não vejo a Lei 
do Gás como uma lei, mas como um grande 
acordo que foi possível estabelecer em um 
momento em que o Brasil ainda nem tinha 
gás natural. Ou seja, a Lei do Gás é um ins-
trumento que objetivou o desenvolvimento do 
setor gás natural de forma ordenada e cres-
cente", disse Moacyr. O seminário foi realiza-
do dias 11 e 12 de junho, em um hotel em    
Copacabana. 

O  conselheiro-presidente José Bismarck 

Vianna de Souza participou da audi-

ência pública conjunta das Comissões de 

Defesa do Consumidor e de Trabalho, 

Legislação Social e Seguridade Social da 

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que 

discutiu o contrato de concessão da Ampla, 

empresa de energia elétrica que atende 66 

municípios no Estado do Rio.  

A Agenersa deverá assinar um  Acordo de 

Interesses com 

a Agência Na-

cional de Ener-

gia Elétrica 

(Aneel), que vai 

gerar o Convê-

nio de Coope-

ração entre o 

Governo do 

Estado do Rio 

e a Aneel para 

a descentraliza-

ção das ativida-

des de fiscali-

zação das con-

cessionárias de energia elétrica no Estado, 

que envolve também a Light. José Bis-

marck explicou que a Aneel exige capaci-

tação técnica através da contratação de 

engenheiros eletricistas e por meio da 

adequação do regimento interno da Age-

nersa para o rito processual da Aneel. 

“Hoje estamos buscando essa capacitação 

e buscando que essa fiscalização seja 

repassada para o Estado”, disse. José 

Bismarck disse 

ainda que pre-

tende fazer uma 

f i s c a l i z a ç ã o 

preventiva para 

saber quais são 

as prioridades 

hoje. “Será feito 

um diagnóstico 

de todos os 

problemas do 

setor elétrico, 

principalmente 

na distribuição”, 

afirmou.  
Bismarck ao lado de Luiz Antônio Silva, da SEDEIS: parceria que 
poderá trazer fiscalização da Ampla para a Agenersa 

Foto: Divulgação IBP / Somafoto   
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Pedro Pequeno será gerente da CARES 

O  CODIR designou o 

engenheiro regulador 

Pedro Moitrel Pequeno para o 

cargo de gerente da recém-

criada Câmara de Resíduos 

Sólidos (CARES). A nomea-

ção deve ser publicada no 

Diário Oficial do Estado no 

início de julho. 

Pedro Pequeno é 

funcionário efetivo da 

Agenersa. Formado 

em Engenharia 

Civil pela Universi-

dade Federal Flu-

minense (UFF), ele 

tem especialização 

em Engenharia 

Sanitária pela Fun-

dação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz). 

Começou sua carreira profis-

sional na década 1980 como 

consultor de saneamento, 

época em que fazia levanta-

mento de população em fa-

velas para projetar redes de 

água e esgoto no município 

do Rio. Seis anos depois, 

Pedro trabalhou para a Pre-

feitura de Angra dos Reis, 

também no setor de sanea-

mento básico. Em 2002,  

Pedro foi aprovado no con-

curso para engenheiro regu-

lador da extinta ASEP, que 

deu origem à Agenersa, e 

estava lotado na CASAN.  

 

Decreto estadual criou a 

CARES na Agenersa 

A CARES da Agenersa foi 

criada por meio do Decreto 

Estadual 44.217, publicado no 

Diário Oficial do Estado no 

último dia 21 de maio. Subordi-

nado à SECEX, a CARES terá 

de acompanhar, supervisionar 

e fiscalizar os contratos de 

concessão dos consórcios 

públicos de gestão de resíduos 

sólidos da Baixada Fluminen-

se e das Regiões Centro Sul, 

Sul Fluminense, Vale do Café, 

Noroeste, Serrana 1 

e 2 e dos Lagos, 

iniciativa que envolve 

48 cidades, e que 

também conta com a 

participação do Esta-

do do Rio de Janeiro. 

A fiscalização ambi-

ental dos consórcios 

ficará a cargo do 

Instituto Estadual do 

Ambiente (Inea). 

Além da CARES e 

da CASAN, a      Agenersa 

possui ainda a CAENE e a 

CAPET. São de responsabili-

dade das Câmaras, acompa-

nhar, supervisionar e fiscalizar 

o cumprimento das metas 

formalmente estabelecidas às                  

concessionárias.  

Conselheiros participam do Codesan 

O s conselheiros Luigi Eduardo Troisi e Silvio Carlos Santos participaram do IV Congres-
so para o Desenvolvimento do Saneamento Nacional (Codesan), realizado em São 

Paulo, de 04 a 06 de junho. O Codesan reuniu autoridades do Governo Federal, das compa-
nhias estaduais, municipais e empresas privadas de 
saneamento, além de representantes das agências de 
regulação e acadêmicos do setor. Durante o encontro 
foram debatidos assuntos pertinentes ao desenvolvi-
mento do saneamento como programas de investimen-
tos, desafios da universalização, gestão em ambiente 
regulatório, perspectivas de parcerias, origens de    
recursos, parcerias para viabilização de serviços, além 
de modelos internacionais de gestão.  
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EVENTOS 

17 e 18 de julho de 2013 

3º  Seminário Nacional de      

Energias Renováveis e Eficiência 

Energética. Centro Empresarial 

Rio (Edifício Argentina) - Praia 

de Botafogo  

              

17 a 19 de julho de 2013              

Ensolar + Brasil - II Feira       

Internacional de Tecnologias 

para Energia Solar. 

Feiras Greenergy e Eólica Brasil 

Small Wind e 

Ecoenergy - Congresso              

Internacional de Tecnologias 

Limpas e Renováveis para a                      

Geração de Energia. Eventos 

simultâneos no Centro de       

Exposições Imigrantes,              

em São Paulo  

            

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

Próxima  

Sessão Regulatória 

31/07/2013 

    Foto: Divulgação 



O s servidores da Agenersa que compõem o grupo de trabalho 

(GT) que vai coordenar, planejar e executar as ações adminis-

trativas para a estruturação de um convênio de cooperação a ser 

firmado entre o Governo do Estado e a Aneel, participaram de reunião 

na sede do órgão federal, em Brasília. O encontro serviu para apre-

sentar os conceitos básicos sobre o setor elétrico brasileiro e o mode-

lo de descentralização adotado pela Aneel, além de informações so-

bre ética no serviço público, instrução processual e as atividades pas-

síveis de descentralização. 

A Agenersa é uma das agências reguladoras estaduais que está 

iniciando as tratativas para assinar um  Acordo de Interesse com a 

Aneel, que vai gerar o Convênio de Cooperação para a descentraliza-

ção das atividades de fiscalização das concessionárias de energia 

elétrica Light e Ampla no Estado do Rio. Representaram a Agenersa 

o coordenador do GT, conselheiro Luigi Troisi, a secretária executiva 

Cinthia Pitz, o gerente da CAENE Jorge Calfo e a assessora da Presi-

dência Bruna Martins. "Essa reunião foi muito importante para que o 

grupo de trabalho da Agenersa conhecesse as fiscalizações in loco e 

remotas a serem descentralizadas pela Aneel e trocasse experiências 

com os superintendentes das diversas áreas contempladas no convê-

nio", disse Luigi. O GT tem ainda como integrante o assessor da  

Procuradoria, Bernardo Kloss. 

Agenersa vai a Brasília conhecer modelo de descentralização do setor elétrico  
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A  Concessionária Águas 

de Juturnaíba (CAJ) deu 

início às obras de implantação 

da rede separativa absoluta de 

esgoto no Centro de Ararua-

ma. Com esta iniciativa, o bair-

ro passará a ter duas redes 

coletoras distintas, ou seja, de 

água pluvial e de esgoto, e 

evitará o despejo de resíduos 

na área lagunar. A região, até 

então, conta com o sistema de 

tomada de tempo seco, em 

que os efluentes são coleta-

dos juntamente com a água 

pluvial, e depois direcionados 

para a Estação de Tratamento 

de Esgotos - ETE - Ponte dos 

Leites. Segundo a Assessoria 

de Imprensa da CAJ, a obra é 

fruto da parceria 

firmada entre os 

condomínios do 

Centro da cidade, a 

Prefeitura de Araru-

ama e a concessio-

nária. As obras 

garantirão que todo 

o esgoto siga para 

a estação de trata-

mento, mesmo em 

épocas de muita 

chuva. A medida 

eliminará a carga 

poluidora que seguia para a 

Lagoa de Araruama quando o 

sistema de captação em tem-

po seco não suportava o volu-

me de água. Ao todo, serão 

construídos 3.500 metros de 

rede separativa absoluta no 

Centro da cidade, levando o 

esgoto diretamente para a 

Estação de Tratamento de 

Esgoto Ponte dos Leites. Nes-

ta parceria, os condomínios se 

comprometeram a doar os 

tubos, e ficaram a cargo de 

Águas de Juturnaíba as obras 

de assentamento dos tubos e 

a doação das conexões. Após 

as obras da concessionária, a 

Prefeitura realizará a recom-

posição do asfalto. 

Iniciadas as obras para a implantação da rede 

separativa absoluta de esgoto em Araruama 

C om o objetivo de qualifi-

car e formar novos pro-

fissionais na área de sanea-

mento, a Prolagos realizou 

dia 13 de junho a formatura 

de 38 colaboradores do curso 

de Capacitação em Sanea-

mento Ambiental, realizado 

em parceria com Universida-

de Estácio de Sá, em Cabo 

Frio. De acordo com a Asses-

soria de Comunicação da 

Prolagos, o curso, totalmente 

custeado pela Concessioná-

ria, é novo no Brasil e foi 

desenvolvido especialmente 

para atender aos colaborado-

res da Prolagos e do Grupo 

Equipav. Ao longo de seis 

meses os estudantes tiveram 

disciplinas sobre saneamen-

to, administração, gestão, 

informática e comunicação 

empresarial, com aulas teóri-

cas, práticas, laboratoriais     

e aulas-campo. 

Para o formando 

Gessé dos Santos 

Neves Nogueira, 

que trabalha na 

área comercial da 

Concessionária, o 

curso, além de pro-

porcionar novos 

conhecimentos, é 

também uma opor-

tunidade de cresci-

mento profissional e pessoal. 

“Eu já sonhava em fazer um 

curso sobre saneamento, me 

aprofundar mais na área, e 

quando veio o convite da 

empresa achei que era o 

momento. Tenho certeza de 

que tudo o que aprendi ao 

longo desses meses, me 

tornaram um profissional 

mais qualificado e preparado 

para novos desafios”, com-

pleta o colaborador. Segundo 

o presidente da Prolagos, 

Emerson Bittar, a política de 

investimento em capacitação 

do Grupo Equipav e da Prola-

gos tem como objetivo ampli-

ar o nível de especialização 

da mão de obra da conces-

sionária, além de valorizar os 

colaboradores e, consequen-

temente, melhorar a presta-

ção de serviço aos clientes. 

Prolagos e Estácio de Sá realizam formatura 

de alunos do curso de  

Capacitação em Saneamento Ambiental 

Foto: Ascom Águas de jurtunaivba 

Foto: Ascom Prolagos 

    Foto: Moacir Souza / Divulgação 

Carlos Gontijo, Superintendente da CAJ, ao lado de autoridades 

de Araruama no dia 17 junho, quando as obras foram iniciadas Alunos do curso promovido pela Prolagos e Grupo Equipav 

em parceria com a Universidade Estácio de Sá 



É o aniversário... 

O  conselheiro Moacyr Almeida Fonseca 
encerrou o mandato de quatro anos no 

CODIR dia 31 de junho. A indicação para sua 
recondução no Conselho da Agenersa já foi 
feita pelo governador Sérgio Cabral em men-
sagem publicada no D.O. de 06 de junho, 
mas ainda aguarda a aprovação da Alerj. 
Com a saída de Moacyr, o CODIR fica forma-
do pelos conselheiros José Bismarck, Roose-
velt Brasil, Silvio Carlos Santos e Luigi Eduar-
do Troisi. 
Moacyr Almeida é engenheiro metalúrgico e 
industrial e iniciou sua trajetória profissional 
em 1974, na Companhia Siderúrgica Nacional 
– CSN. No ano de 1975, ingressou na Petro-
brás, empresa onde atuou por quase 30 anos 
exercendo diferentes funções, até sua apo-
sentadoria em 2003, quando era Gerente 
Executivo de Gás e Energia. Depois, atuou 
como consultor para os segmentos de óleo, 
gás e energia, até assumir, em julho de 2009, 

o cargo de conselheiro da Agenersa. De feve-
reiro a junho de 2011 Moacyr, assumiu interi-
namente a Presidência da Agência. Dentre os 
processos de sua relatoria, destaca-se o pro-
cesso regulatório que trata das condições gerais 
e tarifas para 
autoprodutores, 
a u t o -
importadores e 
consumidores 
livres, cujas 
de l iberações 
devem contri-
buir para a 
expansão do 
mercado de 
gás natural, em 
con sonânc ia 
com os objeti-
vos da Lei do 
Gás. 

Moacyr Almeida despede-se do CODIR 
Recondução do conselheiro já foi solicitada pelo governador; falta aprovação da Alerj 
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Edson e Aurilete 
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Sugestões e colaborações para o 

próximo AGENERSA Informa    

podem ser enviadas para:       

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Ouvidoria AGENERSA 

0800 0249040 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

04/07 Aline - PROTO 

06/07 Janaina - ARHU 

08/07 Lúcio - SUPAD 

09/07 Jorge - CAPET 

11/07 Ana Beatriz - CODIR / LT 

24/07 Rossana - CODIR / MF 

27/07 Gabriela - Est. ASRIN 

O  Projeto Ouvidoria Itinerante da Agenersa prestará atendimento, das 10h às 16h, nesta 

quinta-feira (04/07) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Os clientes da Conces-

sionária Prolagos, responsável pelo saneamento básico na região, poderão fazer reclama-

ções, denúncias, dar sugestões e tirar dúvidas com relação aos serviços prestados pela em-

presa, que têm a regulação e fiscalização sob responsabilidade da Agenersa.  

A ouvidora da Agenersa, Maria Clara Canedo, estará na sede da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Arraial do Cabo - Avenida Governador Leonel Brizola, nº 04, Centro. "Este 

será o nosso penúltimo atendimento do ano. Em agosto estaremos em Búzios e com isso 

completamos o atendimento em cada uma das cidades da área de atuação das concessioná-

rias Prolagos e Águas de Juturnaíba", explica Maria Clara. 

Projeto criado para aproximar a Agenersa dos consumidores 

O Projeto Ouvidoria Itinerante foi   

criado para aproximar a Agenersa 

dos consumidores das concessioná-

rias responsáveis pelos serviços pú-

blicos de saneamento básico da Re-

gião dos Lagos. Em cinco meses de 

atuação, uma cidade da área de atua-

ção da Prolagos (São Pedro da Aldei-

a, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e 

Cabo Frio) e outra de Águas de Jutur-

naíba (Araruama, Saquarema e Silva 

Jardim), receberam o atendimento da 

Ouvidoria da Agenersa.  

Ouvidoria Itinerante estará em Arraial do Cabo em julho 

Você sabia? 

O s eleitores de Niterói 

têm até o dia 31 de 

outubro para fazer o    

Cadastro Biométrico. A 

Justiça Eleitoral está reali-

zando o recadastramento 

biométrico dos eleitores 

para tornar as eleições 

mais seguras e impedir 

que uma pessoa vote no 

lugar de outra. Para agen-

dar atendimento acessar o 

site www.tre-rj.jus.br.Os 

documentos necessários 

são o comprovante de 

residência atual, docu-

mento de identidade, CPF 

e o Título de Eleitor que 

será trocado.Os eleitores 

que não atenderem à con-

vocação da Justiça Eleito-

ral terão o título cancelado. 

O cadastramento  biométri-

co para os eleitores de  

Niterói é obrigatório. 

Foto: Arquivo/Agenersa 

Maria Clara e a ouvidora de Águas de Juturnaíba, Anna Karina (de ama-
relo), recebem autoridades de Silva Jardim e funcionários da concessio-
nária na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no dia 06 de 
junho, quando foram realizados 11 atendimentos no município    

Foto: Divulgação 

http://www.tre-rj.jus.br

