CONSELHO DIRETOR
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA Nº 019/2020
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020, às 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos), reuniram-se, para a realização da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da
AGEPAR, por videoconferência, conforme Resolução nº 010/2020 da Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados do Paraná - AGEPAR, o Diretor-Presidente, OMAR AKEL,
o Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, ANTENOR DEMETERCO NETO, a
Diretora Administrativa Financeira, DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA, a Diretora de
Regulação Econômica, MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO, o Diretor de Normas e
Regulamentação, BRAULIO CESCO FLEURY, e o Chefe de Gabinete, MARCOS
TEODORO SCHEREMETA, que exerceu a Secretaria da reunião. PAUTA: ITEM I - Escolha
do Diretor da Agência que assumirá interinamente as funções de Presidente, nos termos
do Art. 48, da Resolução nº 003/2018, em decorrência do término do mandato do atual
Diretor-Presidente. Iniciando a reunião o Diretor-Presidente saudou a todos e destacou o
item único da pauta, conforme a prévia convocação, que é a definição e escolha do diretor
que irá assumir, interinamente, a Presidência da Agência, até que se conclua o processo
de indicação e nomeação do novo Diretor-Presidente da Agência; destacou o DiretorPresidente que já houve a conversa com todos os demais diretores; que já expôs as razões
pelas quais solicitou ao Governador do Estado a sua dispensa de ser mantido no cargo até
a nova indicação, em função até da garantia da autonomia da Agência ter um diretor com
mandato no exercício da presidência; que, como é de responsabilidade da atual presidência
indicar um nome; que, feitas as consultas aos demais diretores, afirmou que gostaria de
encaminhar o nome do Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços ANTENOR
DEMETERCO NETO, com mandato em plena vigência, para que responda pela agência
pelo período necessário da interinidade. Dessa forma, submeteu a indicação aos demais
diretores da Agência, voltando a destacar que esse é o item único da pauta desta Reunião
Extraordinária. Dada a palavra aos demais diretores para suas manifestações. A Diretora
Márcia Carla acolheu a indicação, destacando que de fato houve uma prévia consulta
quanto à proposta, e de que tem a expectativa de que o Diretor Antenor Demeterco pode
realizar um excelente trabalho na presidência interina da AGEPAR; que, antecipadamente,
vota favoravelmente à indicação. Fazendo o uso da palavra, o Diretor Bráulio Fleury afirmou
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acompanhar o voto da Diretora Márcia Carla, referendando a indicação do Diretor Antenor
Demeterco para estar à frente da Agência nesse período provisório, destacando que
sempre é importante ter alguém que dê continuidade aos trabalhos da presidência e que o
Diretor Antenor Demeterco é a pessoa indicada para tal função, neste momento. Em
seguida, a Diretora Daniela Janaína se pronunciou, afirmando acompanhar os demais
diretores por essa transição, e que também destacou que o Diretor Antenor Demeterco tem
total competência e habilidade para estar assumindo a função. Retomando a palavra, o
Diretor-Presidente destacou que, como já houve a formal manifestação e votação dos
diretores, ressaltando que a Presidência não vota, por se, se necessário, voto de
desempate, considerou escolhido e definido, independente do voto do Diretor Antenor
Demeterco, como presidente em exercício da AGEPAR, o Diretor de Fiscalização e
Qualidade dos Serviços, ANTENOR DEMERCO NETO. Continuando, o Diretor-Presidente
agradeceu a disposição do Diretor Antenor Demeterco de assumir esta tarefa e de que, tem
certeza, como manifestado pelos demais diretores, da capacidade e competência e do
trabalho que será desenvolvido pelo Diretor-Presidente, que, embora de forma interina, com
a mesma responsabilidade; que é uma tarefa a ser cumprida; que há uma série de ações a
serem tomadas, que há alguns temas em evidência, dentre eles o do Grupo de Trabalho
relativo à verificação do equilíbrio econômico das concessões, com repercussões
importantes, inclusive na imprensa; que já houve recomendação da PGE e da CGE quanto
ao sigilo das informações e reserva na divulgação de dados e de valores que ainda não
estão definidos; que tal transparência deve ser dada quando da conclusão dos cálculos e
dos estudos; que tem certeza que o Diretor-Presidente interino Antenor Demeterco terá a
maior habilidade para conduzir este tema e outros que vão surgir; que também tem plena
certeza de que a equipe técnica da AGEPAR, que é muito competente, saberá trabalhar
com habilidade e de prestar todo o apoio à Diretoria. Novamente destacado ser esse o tema
único da pauta da presente reunião extraordinária, agradeceu mais uma vez a presença de
todos. Usando da palavra, o Diretor Antenor Demeterco, destacou, como já afirmou aos
demais diretores, ter sido surpreendido pela cogitação de seu nome para ser o presidente
interino e, por tal motivo, se considera muito lisonjeado; que espera que seja por um breve
período, em razão da necessidade da definição dos rumos futuros da Agência e que, para
isso, o presidente efetivo vai poder coordenar; que assume a função com tranquilidade por
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ter os colegas diretores ao seu lado; já adianta que as decisões serão todas conjuntas; e
também pela segurança que tem no corpo técnico da Agência; que tem certeza que todos
os integrantes da agência vão se dispor a auxiliá-lo da melhor maneira possível,
agradecendo sua indicação.

is havendo a tratar, a reunião foi encerrada às

14h45min (quatorze horas e quarenta e cinco minutos), sendo lavrada a presente Ata que
vai assinada pelos Diretores presentes e pelo Chefe de Gabinete que secretariou a reunião.
OMAR AKEL
Diretor-Presidente
ANTENOR DEMETERCO NETO
Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços
DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA
Diretora Administrativa Financeira
MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO
Diretora de Regulação Econômica
BRAULIO CESCO FLEURY
Diretor de Normas e Regulamentação
MARCOS TEODORO SCHEREMETA
Chefe de Gabinete
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CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Paraná - AGEPAR, no uso de suas atribuições legais convoca os Membros
integrantes do Conselho Diretor, para a Reunião Extraordinária a realizar-se no
dia 29 de setembro de 2020 (terça feira), às 14h30min, por videoconferência,
conforme Resolução 010/2020 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
do Paraná - AGEPAR, tendo como pauta os seguintes temas:

I-

Escolha do Diretor da Agência que assumirá interinamente as
funções de Presidente, nos termos do Art. 48, da Resolução nº
003/2018, em decorrência do término do mandato do atual Diretor
Presidente.

Omar Akel
Diretor Presidente
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