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Of. nº 00352/2007 – ABAR/AL 
                

Maceió, 20 de novembro de 2007 
 

Ilmo. Senhor, 
JERSON KELMAN  
Presidente da ANEEL 
Brasília/DF 
 
 
Caro Senhor, 
 
 
A Regulação brasileira comemora, em 2007, os primeiros 10 anos da criação das agências 
destinadas a este mister. Para comemorar este fato, a ABAR e a Escola de Direito da FGV, no Rio 
de Janeiro, realizarão o Fórum “Uma Década de Regulação no Brasil”. 

Esta será uma oportunidade para registrarmos nosso reconhecimento e admiração àqueles que, ao 
longo deste período, tiveram atuação destacada nesta história.  

Assim, três profissionais da ABAR e três da FGV foram convidados a elaborar uma relação de 
nomes que consideram personalidades passíveis de receberem esta homenagem. Para esta avaliação 
foram considerados aspectos como a importância dos nominados na formulação e desenvolvimento 
do embasamento, teórico e legal, em que se apóia a regulação brasileira; a sua participação na 
implementação de agência(s) e suas ações; ou ainda a atuação na formulação e defesa das 
estruturas jurídicas que sustentam a regulação no Brasil.  

Também foi considerado o seu papel de liderança e contribuição pessoal à regulação no Brasil, 
além da notabilidade por ações locais criativas e/ou inovadoras, que passaram a ser exemplos e 
referência na Regulação Brasileira. 

Do processo de avaliação que se seguiu, foram identificadas dez personalidades que, nestes dez 
anos, destacaram-se a ponto de receberem, neste evento, a homenagem dos que fazem a Regulação 
Brasileira. 

É com grande satisfação e alegria que informamos que V.Sa. é uma destas personalidades, pelo que 
o convidamos a estar presente na solenidade de abertura do Fórum, no dia 26 de novembro do 
corrente, às 09:00 horas, no Pestana Rio Atlântica Hotel, para receber nossa homenagem. 

 
Atenciosamente, 
   
  
 
 

Álvaro Otávio Vieira Machado 
Presidente da ABAR 


