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A  Agenersa foi uma das agências homenageadas pela 
Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(ABAR), na noite de abertura do VIII Congresso Brasileiro de 
Regulação e 2ª ExpoABAR, realizados em Fortaleza,  capital 
do Ceará, de 19 a 23 de agosto de 2013. Organizado pela 
ABAR, o evento teve como tema “Regulação – Para uma vida 
com mais qualidade” e reuniu representantes de 48 agências 
reguladoras federais, estaduais e municipais associadas da 
entidade, além de agentes internacionais que  atuam no setor 
regulatório de serviços públicos concedidos. 
O conselheiro Luigi Troisi, representando o CODIR, recebeu 
uma placa bronze do presidente da ABAR, José Luiz Lins 
dos Santos, em que a associação agradece o apoio à reali-
zação do congresso, que acontece a cada dois anos. “A 

presença da Agenersa neste VIII Congresso Brasileiro de Regulação e 2ª ExpoA-
BAR é de suma importância por ser uma das agências fundadoras da associação 
desde 1997, através da antiga ASEP. A nossa história regulatória no Estado do Rio, 
nos serviços públicos concedidos, foram marco para diversos assuntos importantes e 
serviram de base para a criação de outras agências reguladoras do País”, enfatizou 
o conselheiro Luigi.  
Também participaram do VIII Congresso Brasileiro de Regulação pela Agenersa, os 
conselheiros Roosevelt Brasil e Silvio Carlos Santos, os gerentes das câmaras  técnicas 
de Energia (CAENE), Jorge Calfo, de Política Econô-
mica e Tarifária (CAPET), Fábio Côrtes do Nascimen-
to, e de Resíduos Sólidos (CARES), Pedro Peque-
no, a assessora-chefe da ASRIN, Ana Patricia Men-
donça, e os assessores Tiago Marra, Bruna Duarte, 
Ana Beatriz Velasque, Isabella Vaz, José Antonio de 
Santana, Claudia Rodrigues e Luiz Carlos Miranda. 
(Leia mais sobre o VIII Congresso Brasileiro de 
Regulação nas páginas 03 e 04) 

A  ouvidora da Agenersa, Maria Clara 
Canedo, participou como convidada 

da oitava edição do evento "A Busca do 
Entendimento", promovido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
realizado nos dias 29 e 30, em Brasília. 
Coordenado pela Superintendência de 
Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e 
Participação Pública (SMA) da ANEEL, o 
encontro teve como tema “Somando 
Esforços e Multiplicando Resultados”, e 
reuniu servidores da ANEEL e represen-
tantes de agências estaduais convenita-
das para estimular a troca de experiências 
sobre conhecimentos, técnicas e proce-
dimentos relacionados à resolução de 
conflitos no dia a dia das ouvidorias.  
A presença de Maria Clara no evento se 
deve ao fato de que o Governo do Estado do 
Rio e a Aneel estão tratando da assina-
tura de um Acordo de Interesse que vai 
gerar o Convênio de Cooperação para 
que a fiscalização das atividades das 
concessionárias Light e Ampla sejam 
realizadas pela Agência Fluminense. "O 
modelo de descentralização das atividades 
regulatórias que deverá ser empregado 

abrange a mediação de problemas e 
soluções entre os agentes e, também, 
entre esses e os consumidores, por meio 
da Ouvidoria. Por isso, a importância da 
nossa ouvidora nesse evento da Aneel", 
explicou o conselheiro-presidente da Agenersa, 
José Bismarck Vianna de Souza.  
Além de palestras técnicas ministradas 
por servidores da ANEEL e convidados, 
"A Busca do Entendimento" teve ativida-
des de integração e exibição de vídeo, 
com foco nas atividades do dia a dia das 
ouvidorias que atuam no setor elétrico. 
"É a primeira vez que participo de um 
treinamento para o setor. Foi proveitoso 
para ampliar os meus conhecimentos, e 
conhecer o formato utilizado pela ANEEL 
para a mediação de conflitos, que tam-
bém poderei empregar, desde já, no 
atendimento que realizo na Agenersa", 
afirmou Maria Clara.   
"Este encontro é anual e reafirma o compro-
misso da ANEEL e das agências convenia-
das na busca por equilíbrio, isonomia e trans-
parência no tratamento de demandas de 
consumidores e agentes", disse o supe-
rintendente da SMA, Alex Feil.  

Ouvidora participa de evento da ANEEL, em Brasília 

Luigi recebe placa do presidente 
a ABAR, José Luiz dos Santos 

http://www.agenersa.rj.gov.br/default.asp


Oficina para planos de saneamento básico na Região 

Serrana tem participação da Agenersa 

O  servidor da CARES, Carlos Augusto 
Pessoa, foi um dos palestrantes da 

Oficina Preparatória para os Planos Munici-
pais de Saneamento Básico, realizada no 
Teatro Municipal de Teresópolis, Região 
Serrana do Rio, nos dias 21 e 22. Organiza-
da pela Secretaria Estadual do Ambiente 
(SEA), a oficina teve como objetivo qualificar 
técnicos das prefeituras e da sociedade civil 
de seis municípios da Região da Bacia Hi-
drográfica do Rio Piabanha (RH IV) - Teresó-
polis, Areal, Carmo, São José do Vele do Rio 
Preto, Sapucaia e Sumidouro -  para que 
possam atuar de forma participativa na ela-

boração, execu-
ção e acompa-
nhamento do 
Plano Municipal 
de Saneamento 
Básico (PMSB). 
Carlos Pessoa 
representou o 
gerente da CA-
RES, Pedro 
Pequeno - que 
estava no Con-
gresso da A-
BAR, em Forta-
leza -, e apre-

sentou o trabalho "Gestão e Regulação dos 
Serviços de Saneamento". Elaborado por 
Pedro, Carlos mostrou, dentre outros aspec-
tos, a importância da regulação com as ca-
racterísticas previstas em lei para o desen-
volvimento da região, diante da substituição 
do setor público pelo privado na operação 
dos serviços de saneamento básico. "Nós 
apresentamos um histórico das concessões 
tanto no Estado do Rio, como no Brasil. Fa-
lamos da criação, estruturação e funciona-
mento da Agenersa para que os técnicos 
conheçam nossa estrutura e também todas 
as etapas para participação da Agência co-
mo ente regulador", disse Carlos. 
Coordenada pela Superintendência de Políti-
cas de Saneamento da SEA, a oficina reu-
niu, além da Agenersa, representantes do 
Consórcio Encibra-Paralela I, que é formado 
pelas empresas Encibra S/A e Paralela I, e 
foi contratado, através de licitação realizada 
em 2012 pelo Governo do Estado, para a 
elaboração dos PMSBs dos seis municípios 
da região. De acordo com a Lei Nacional de 
Saneamento Básico (11.445/07), todos os 
municípios têm a obrigação de elaborar seu 
PMSB. Sem esse projeto as prefeituras não 
poderão mais receber recursos federais para 
obras nesta área. 
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A pós cinco meses de ativi-

dades, o Ouvidoria Itine-

rante da Agenersa encerrou 

suas atividades neste ano. 

Criado com o objetivo de apro-

ximar a Agenersa dos consu-

midores das concessionárias 

responsáveis pelos serviços 

públicos de saneamento bási-

co da Região dos Lagos, o 

projeto percorreu as oito cida-

des das áreas de concessão 

da Prolagos e Águas de Jutur-

naíba (CAJ) e registrou 34 

ocorrências.  

Cada atendimento registrado 

foi tratado tanto pela Ouvidoria 

da Agenersa, quanto pelas 

ouvidorias das concessioná-

rias, que enviaram respostas 

aos clientes nos prazos esta-

belecidos, de acordo com a 

prioridade do assunto. "A mai-

oria das ocorrências registra-

das se tratava de consumo 

elevado e negociação de dívi-

das, sendo que muitas delas 

foram solucionadas no ato do 

atendimento. Aquelas ocorrên-

cias que necessitavam de 

vistoria foram protocoladas por 

mim e pelas ouvidoras da Pro-

lagos e da CAJ, mas também 

já estão solucionadas", afirma 

a ouvidora da Agenersa, Maria 

Clara Canedo. 

Para Maria Clara, o projeto foi 

bastante proveitoso porque 

serviu para apresentar a    

Agenersa aos consumidores 

da região. "Foi uma ótima  

experiência no sentido de rea-

lizar atendimentos corpo a 

corpo e poder mostrar a nossa 

atuação àqueles que pouco 

conhecem a importância do 

nosso trabalho, mas faltou 

uma melhor infraestrutura para 

que alcançássemos outras 

metas. A ideia é voltarmos ano 

que vem para prosseguirmos 

com uma nova edição do  

Ouvidoria Itinerante", esclare-

ce a ouvidora da Agenersa. A 

primeira cidade a receber o 

projeto foi São Pedro da    

Aldeia, e a última, Búzios.  

Ouvidoria Itinerante encerra atividades este ano  
Ao todo foram 34 ocorrências, sendo todas solucionadas. Projeto volta em 2014 
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EVENTOS 

3 a 5 de setembro de 2013 
Brazil Windpower 2013 

11 a 13 de setembro de 2013 
Energy Summit 2013 

24 e 25 de setembro de 2013 
Simpósio Latino-americano de 

gás  não convencional 

23 a 25 de setembro de 2013 
TI Energia 2013 

24 a 26 de setembro de 2013 
HydroVision Brasil 2013 

24 a 26 de setembro de 2013 
Rio Pipeline 2013 

29 de setembro a 3 de outubro  
VII Simpósio Mundial                 

de Bioenergia 
 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

Próxima  

Sessão Regulatória 

26/09/2013 

Carlos Pessoa é servidor da CARES  



Pará será sede do próximo 

Congresso de Regulação  

O  conselheiro 
Luigi Troisi 

representou o con-
selheiro-presidente 
da Agenersa, José 
Bismarck Vianna 
de Souza, na as-
sembleia dos diri-
gentes da Associa-
ção Brasileira de 
Agências de Regu-
lação (ABAR) que 
escolheu Belém do 
Pará para receber 
a próxima edição 
do Congresso Bra-
sileiro de Regula-
ção. A reunião, 
realizada dia 21 de 
agosto durante as 
atividades do VIII 
Congresso Brasilei-
ro de Regulação e 
2ª ExpoABAR, ele-

geu a cidade do 
Norte do País, que 
concorria com a 
nordestina Maceió, 
para ser palco do 
maior evento de 
regulação do Brasil 
em 2015. 
Organizado pela 
ABAR, o congresso 
teve como tema 
“Regulação – Para 
uma vida com mais 
qualidade” e reuniu 
representantes de 
48 agências regula-
doras federais, 
estaduais e munici-
pais associadas da 
entidade, além de 
agentes internacio-
nais que atuam no 
setor regulatório de 
serviços públicos 
concedidos.  
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Gerente da CARES expõe trabalho na 2ª ExpoABAR 

O  gerente da CARES, Pedro Pequeno, 
teve seu estudo acerca da gestão 

de resíduos sólidos exposto nos painéis 
sobre temas setoriais da regulação du-
rante a 2ª ExpoABAR, 
mostra de infraestru-
tura  e indústria regu-
lada, que aconteceu 
paralelo ao VIII Con-
gresso Brasileiro de 
Regulação, realizado 
em Fortaleza, capital 
do Ceará, de 19 a 23 
de agosto de 2013.  

Com tema “A inclu-
são das ações de regulação na gestão 
regionalizada dos resíduos sólidos no 
Estado do Rio” Pedro apresentou as 
ações voltadas pelo Governo do Estado 
do Rio para as melhorias dos serviços 
de saneamento básico a partir do Decre-
to Estadual 42.930/2011, que instituiu o 
Programa Estadual Pacto pelo Sanea-
mento, coordenado pela Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA). “Este projeto 
da SEA tem dois programas prioritários, 
que são o Rio + Limpo e o Lixão Zero, 

que visa o encerramento dos lixões até 
2014 com a criação de aterros sanitá-
rios. No meu trabalho, eu mostro que 
metodologia foi usada para a elaboração 

do plano estadual de resí-
duos sólidos e faço uma sín-
tese dos resultados buscan-
do mostrar a inserção da 
regulação como um dos re-
sultados da implementação 
dos arranjos regionais, atra-
vés da criação dos consór-
cios públicos de gestão de 
resíduos sólidos”, explica o 
gerente da CARES, Pedro 

Pequeno. 

A Agenersa será responsável pela regu-
lação e fiscalização dos contratos de 
concessão 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, iniciativa que 
envolve 48 cidades, e que também conta 
com a participação do Estado do Rio de 
Janeiro. A fiscalização ambiental dos 
consórcios ficará a cargo do Inea. 

Você sabia? 

O s servidores da Agenersa têm até o dia 05 de setembro 

de 2013 para revalidar/formalizar a concessão do 

auxílio saúde. Os interessados devem preencher um novo 

formulário, cujo modelo está disponível na pasta de rede 

"I" - Modelos / Auxílio de Saúde / Requerimento para 

CONCESSÃO auxílio saúde - Ato CODIR 23.07.2013 -,  e 

entregar na ARHU juntamente com uma declaração da 

operadora do plano de saúde que comprove a titularidade. 

O requerimento também pode ser apresentado com uma 

declaração escrita de próprio punho, firmada pelo servidor, 

afirmando ser o titular do plano de saúde, bem como do-

cumento que comprove, com identificação da operadora 

de saúde, contendo os valores pagos pelo titular e seus 

dependentes, devidamente discriminados. A medida aten-

de a um ato do CODIR, em atenção à Instrução Normativa 

nº 12/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 16/2011, 

que dispõe sobre a concessão de auxílio saúde aos servido-

res da Agenersa, e entra em vigor a partir de 1º de setembro 

de 2013. Ainda segundo as novas orientações do CODIR, 

não serão reembolsadas as despesas com auxílio dental, 

transportes aéreos e outros. Os servidores que não apresen-

tarem o novo requerimento terão o benefício suspenso.   

Prefeitura conclui mapeamento              
do subsolo do centro do Rio  

A  Prefeitura do Rio con-
cluiu no dia 05, o   

mapeamento das redes 
subterrâneas do centro da 
cidade. A partir de agora, 
empresas que forem fazer 
obras na região podem 
solicitar informações para 
evitar acidentes.  
De acordo com a reporta-
gem divulgada pelo Portal 
G1, o projeto poderá evitar 
o desperdício que aconte-
ce, por exemplo, quando o 
asfalto recém implantado 
precisa ser aberto para 
uma nova obra. "A falta de 
comunicação entre as con-
cessionárias gera confusão 
e desperdício, mas há algo 
ainda mais preocupante. 
Quando um novo buraco é 
aberto na cidade nem sem-
pre se sabe o que há por 
baixo. Os cadastros de 
cada empresa precisam 

ser atualizados, e não há 
troca de informações entre 
elas", disse a reportagem. 
A Cedae estima que exis-
tam mais de 10,2 mil quilô-
metros de redes de água e 
de esgoto espalhados pelo 
subsolo. Já a Light calcula 
que a rede de cabos ultra-
passe os 19 mil quilôme-
tros de extensão. 
A Secretaria Municipal de 
Conservação informou que 
o mapa digital integrado do 
subsolo do Rio de Janeiro, 
unificando as informações 
da Cedae, Light, CEG, Oi e 
Embratel está sendo finan-
ciado pelas concessioná-
rias e que prazo de implan-
tação foi prorrogado por-
que por causa da complexi-
dade do projeto. O prazo 
para os cadastros das em-
presas sejam integrados é 
de dois meses. 



É o aniversário... 

A  Agenersa montou um estande na 2ª ExpoABAR, mostra de infraestrutura  e indústria regulada, que aconteceu paralelo ao 
VIII Congresso Brasileiro de Regulação, realizado em Fortaleza, capital do Ceará, de 19 a 23 de agosto de 2013.  

“A exemplo do que ocorreu na primeira edição da ExpoABAR, em 2011, o nosso estande foi bastante visitado. Nós distribuímos 
120 kits contendo folders em inglês e português da Agenersa, relatórios de atividades, cartilhas dos usuários, bem material gráfi-
co das concessionárias reguladas. Além disso, o estande serviu de ponto de encontro, entre uma palestra e outra, para a troca 
de experiências dos nossos servidores que participaram do congresso, com funcionários de outras agências reguladoras”, infor-
mou a assessora-chefe da ASRIN e organizadora do estande, Ana Patricia Mendonça. Ao todo, 35 agências reguladoras partici-
param da ExpoABAR, no Centro de Eventos do Ceará. 

Além de profissionais da área regulatória, o estande da Agenersa também recebeu a visita de estudantes de escolas técnicas e 
do Ensino Médio de Fortaleza. "Meu grupo conversou com o pessoal, que explicou algumas coisas do funcionamento, mas    
gostei mesmo de saber que a agência abre espaço para estagiários do segundo grau", disse Amanda, de 15 anos. O VIII      
Congresso Brasileiro de Regulação e 2ª ExpoABAR é organizado pela ABAR. Realizado a cada dois anos, o evento teve como 
tema este ano “Regulação – Para uma vida com mais qualidade” e reuniu representantes de 48 agências reguladoras  federais, 
estaduais e municipais associadas da entidade, além de agentes internacionais que atuam no setor regulatório de serviços    
públicos concedidos. Em 2015, Belém, a capital do Pará, sediará o evento. 

Estande da Agenersa na ExpoABAR recebe congressistas do Brasil e mundo 

Página 4 AGENERSA   Informa 

Sugestões e colaborações para o 

próximo AGENERSA Informa    

podem ser enviadas para:       

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  

05/09 Silvio - CODIR/SS 

09/09 Josi - CODIR/LT 

10/09 Rodrigo - CODIR/RB 

12/09 Carlos - Garçom 

14/09 Marcelo - CODIR/JB 

16/09  Rodolfo - SUPAD 

16/09 Juliana - PROC 

18/09 Vera Lúcia - PRESI 

19/09 José Antonio - CODIR 

22/09 Manuela - CASAN 

23/09 Miranda - CODIR/SS 

24/09 Tiago - PROC 

28/09 Edson - PROC 


