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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA REGULATÓRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADO DE MANAUS – CMR.
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, com início às oito horas e trinta
e cinco minutos, na sala de reunião da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do
Município de Manaus - AGEMAN, sito à Avenida Mário Ypiranga, número quatrocentos e dezesseis,
Bairro Adrianópolis, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária Administrativa Regulatória do
Conselho Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados de Manaus –
CMR. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Presidente e Diretor-Presidente da Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN, Fábio Augusto
Alho da Costa. Participaram os conselheiros: Karina Lima Moreno, representante da OAB, Nelson
Azevedo dos Santos (suplente), representante da FIEAM, Flávio Cordeiro Antony Filho,
representante da Prefeitura Municipal de Manaus (SEMINF), Rodrigo Guedes de Oliveira de Araújo,
representante da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, PROCON - Manaus, Vicente de Paulo
Queiroz Nogueira, da Manaus Ambiental, Helrima de Fátima Oliveira da Silva e Ivan Lima da Silva,
ambos representantes da Central Única das Comunidades – CUC, Nelson Costa da Silva, da Câmara
Municipal de Manaus – CMM. Participaram também, Amiraldo da Costa Braga Júnior, Diretor de
Gestão Econômica e Tarifária, Rossevelt da Silva Lima, Diretor Administrativo e Financeiro, Márcio
Alexandre, Diretor Jurídico e Tereza Teófilo, Assessora de Comunicação, servidores da AGEMAN.
Após a verificação do quórum, o Conselheiro Presidente cumprimentou a todos e fez diversas
considerações, entre elas a importância para Prefeitura de Manaus em trazer no prazo de trinta anos
investimentos para grandes projetos na cidade, através de um conselho deliberativo pleno e
independente, com autonomia financeira e de gestão. Usou como exemplo a questão dos
investimentos em saneamento e abastecimento de água. Falou sobre a necessidade de
representatividade da Sociedade Civil no conselho como OAB, CREA e FIEAM; dos órgãos do Poder
Executivo como a SEMINF (titular), IMPLURB (suplente), Ouvidoria e Proteção ao ConsumidorPROCON (titular) e SEMEF (suplente); dos Operadores dos Serviços delegados através da Manaus
Ambiental (titular), SINETRAN (suplente); CUC (titular e suplente); e Poder Legislativo com a
Câmara Municipal de Manaus (titular e suplente). Acrescentou sobre o encerramento do convênio
entre ARSAM e o Município no dia doze de dezembro de dois mil e dezessete, depois de sancionada
através da Lei número dois mil e duzentos e sessenta e cinco, do dia onze de dezembro de dois mil e
dezessete, que passou a assumir junto com a ouvidoria e diretoria técnica, o poder regulatório,
normatizador, controlador e fiscalizador no abastecimento de água e esgoto sanitário de Manaus.
Houve a fusão entre a Manaus Ambiental e o grupo AEGEA, com protocolo de intensão de compra
e venda, acompanhamento do CAD, BNDS. A Prefeitura vem acompanhando e deverá ser finalizada
até no final do mês ou próximo que vem e será publicado de forma oficialmente, inclusive o Prefeito
já deu anuência ao contrato e a compra da empresa. Também se fez presente um representante dos
usuários dos serviços regulados, CUC, faz um trabalho muito importante nas comunidades
Ribeirinhas de Manaus e nos bairros. O Poder Legislativo ajudou na implementação da Lei de Criação
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da AGEMAN, de forma democrática e transparente. Na criação, como nos convênios, indicações, o
Presidente e seus gestores, tudo feito dentro da Lei, bem estruturada e indicada com todos os critérios.
Falou que não houve ônus ao erário da Criação, totalmente autônomo, tanto na parte administrativa,
quanto na financeira e funcional. O rendimento acontecerá ao longo da concessão com as taxas de
regulação oriundas dos serviços delegados, licitados ou não, sendo esta a fonte de renda principal da
AGEMAN. Apresentou ao Conselho Municipal, o Sr. Nelson Costa, funcionário de carreira,
estatutário, da Câmara Municipal, e sendo servidor da casa, prorrogando o mandato, poderá dar
continuidade na elaboração e dedicação dos processos regulatórios de seguimento. A abertura oficial
se deu às oito horas e cinquenta minutos. O Conselheiro Presidente agradeceu as presenças de todos
novamente em seguida deu início aos itens da pauta. Primeira parte: Verificação do quórum. Todos
presentes. O Conselheiro Presidente Fábio Alho, passou a palavra para os Conselheiros se
apresentarem. O Conselheiro Nelson Azevedo, disse que faz parte de vários conselhos e deu a
sugestão da necessidade e presença de um representante da Suframa. Falou das vias de acesso ao
Distrito Industrial que estão em péssimas condições, muitos buracos nas ruas, que possui verbas para
investimentos e que ainda está no aguardo de aprovação de projetos, apenas uma sugestão para o
momento. Dr. Fábio falou que qualquer mudança e alteração está em Lei. O conselheiro Dr. Vicente
de Paulo Queiroz Nogueira, representante das concessionárias, indicado pela Manaus Ambiental,
sugeriu que em uma próxima pauta de reunião, as concessionárias tivessem a oportunidade de se
apresentarem ao conselho, informando suas perspectivas, planos e dificuldades, não apenas as
concessionárias que forem indicadas, mais as concessionárias de maiores relevâncias, como as de
serviços públicos. A conselheira Helrima Oliveira, falou que está fazendo um trabalho com as
comunidades do estado, municípios e da cidade de Manaus, agradeceu a oportunidade de estar
representando e trazendo as demandas das comunidades e dificuldades que são em grandes
quantidades. O Dr. Ivan Lima (suplente), advogado, disse que através do conselho já começou a
visualizar o objetivo e as demandas das comunidades que visitaram, que estão para apoiar e ajudar
no que for preciso. O conselheiro Dr. Flávio Antony Filho, advogado representante da SEMINF, do
setor jurídico, ressaltou que toda a carga de infraestrutura do município de Manaus recai sobre a
referida secretaria, parabeniza o Prefeito e o Presidente pela iniciativa, entende que não só é viável,
mas também necessária a instituição do conselho para discutir propostas. Que os valores referentes
ao projeto do Distrito Industrial ainda não foram aprovados por questões burocráticas que impedem
a aprovação no âmbito da SUFRAMA. O Presidente falou em cemitérios, infraestrutura, cada um
conseguirá ver as prioridades em determinados assuntos, é altamente subjetivo, existe a objetividade
do plano macro, mas que a prioridade para CUC, não será a mesma para a FIEAM e SEMINF, e
assim vão se integrando. Fez uma ressalva da falta de segurança nos cemitérios e colocou-se à
disposição dos conselheiros. Nelson Costa, funcionário efetivo da Câmara Municipal, agradeceu a
acolhida, é membro permanente da comissão de Licitação da Câmara, falou que o Presidente da CMM
Wilker Barreto, desejou ao Presidente da AGEMAN sucesso e também aos conselheiros e que está à
disposição para qualquer pedido e solicitação, seja de acerto ou conserto, o compromisso é a parte
mais forte para ter sucesso. A conselheira Karina Moreno, advogada, militante, a convite do Dr.
Fábio, conhece algumas pessoas, agradeceu e que também a Ordem quer contribuir para a questão da
regulação dos serviços no Município, é o segundo órgão que exerce maior credibilidade perante a
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sociedade, sendo o primeiro o exército brasileiro, como membro de instituição de classe presente no
Brasil todo e disse que é muito gratificante estar compondo o conselho. É conselheira efetiva da
Ordem e no final deste ano encerra o seu mandato. É muito procurada pelo cidadão comum, recebem
demandas variadas, jurídica e até algumas vezes de ouvidoria geral, achou interessante a natureza e
os objetivos da Agência Reguladora, o município não tinha esse órgão. É participativa e gosta de
colaborar. O conselheiro Dr. Fábio, agradeceu a presença da Dra. Karina, ficou feliz em trazer a
ordem para compor o Conselho. Explicou que o conselho está muito bem pautado, pela sua estrutura
curricular e formação. O conselheiro Dr. Rodrigo Guedes, do PROCON e da Ouvidoria Geral do
Município, está fazendo um trabalho dentro na municipalidade há algum tempo. Dr. Fábio deu
seguimento passando para a Segunda parte: Ordem do Dia: Apresentação da AGEMAN – Lei de
Criação nº dois mil duzentos e sessenta e cinco, de onze de dezembro de dois mil e dezessete.
Informou que a cópia da referida Lei foi enviada por e-mail, que todas as correspondências serão
entregues a cada Conselheiro por meio físico e também via digital, de forma informatizada e mais
rápida. Que a diretoria da AGEMAN está quase toda composta na forma da Lei, não podendo nomear
ainda diretor de transportes efetivamente, devido não ter estudos fechados, dependo de uma nova
licitação do BRT para poder efetivar. Apresentou os senhores: Roosevelt que é o Diretor
Administrativo e Financeiro da AGEMAN, está desde o ano de dois mil e treze exercendo serviços
na Regulação, tem confiança plena, estruturação totalmente técnica, sem indicações políticas.
Amiraldo Braga, Diretor de Gestão Econômica e Tarifária, que também exerce esta função há mais
de dez anos. Dr. Márcio Alexandre, Diretor Jurídico, trabalhou na ARSAM, uns sete anos, oriundo
da prefeitura e da IMPLURB e a senhora Tereza Teófilo, Assessora de Comunicação. Tudo que for
discutido dentro dos critérios legais, objetivos e técnicos, vai ser guardado no Conselho, se for
consenso dos Conselheiros, vai abrir algumas das determinações discutidas, será de comum acordo,
todas as ATAS e registros serão revistas antes de uma assinatura final dos conselheiros, seja para
acrescentar frases, palavras ou algo que não foi captado ou escrito. Todos os registros das reuniões
serão publicados no site da AGEMAN e disponibilizados a toda a população, via Ouvidoria, Gabinete,
Secretaria do Conselho da AGEMAN, ficando aberto até as Presidências dos órgãos que compõe. Dr.
Fábio apresentou a secretária do Conselho, a senhora Shirley de Lima Neves, que será a responsável
para enviar todas as informações aos conselheiros, faz parte da municipalidade também (SEMULSP).
A Lei de Criação tem autonomia plena na gestão, tanto financeira, quanto na efetivação da
administração e na parte dos mandatos. Dr. Fábio Alho tem o mandato de quatro anos, tomou posse
no dia dois de janeiro do ano em curso, ficará por mais quatro anos, caso o Prefeito seja reeleito.
Poderá permanecer por mais um ano, desde que ele não se reeleja, para garantir os contratos. Cada
conselheiro tem dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos. A ideia é reajustar a Lei pela
qualidade e quantidade dos serviços. Todos os projetos serão apresentados aos conselheiros, como;
parques, cemitérios, saneamento básico, transportes e BRT e que os investimentos serão para o
desenvolvimento da cidade de Manaus, o resultado final será conduzido pela fiscalização da
AGEMAN. A senhora Maria Josepha Penella Pegas Chaves é a Secretária Municipal de Parcerias e
Projetos Estratégicos - SEMPPE, que fará o chamamento de todo o trabalho, dos novos gradis,
arborização, grandes serviços como transportes, iluminação pública, modernidade, leds. A ideia do
Prefeito é a cidade inteligente com novos investimentos. A Lei de Criação número dois mil e duzentos
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e sessenta e cinco, foi sancionada no dia onze de dezembro de dois mil e dezessete, vinha sendo
trabalhada pela PGM e Casa Civil, depois a Câmara Municipal, nas Comissões e Justiças e demais
lideranças, amplamente discutida e aprovada no final do ano passado, até porque não tinha ônus pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderia nomear alguém sem ter recurso. Passou para a Definição
do Pré-Calendário de Reuniões do CMR/dois mil e dezoito, informando que as datas estão bem
sugeridas, os dias estipulados de forma bem acessível a todos. O Presidente informou aos
Conselheiros que mantenham o dia trinta do mês de corrente e o horário, as demais ficariam para
sugestão aos conselheiros, sendo de fácil programação para todos, disse ainda que teriam cinco dias
de antecedência para mudança de datas. Nelson Azevedo solicitou a mudança no horário, que também
ficaria para a próxima reunião. O senhor Nelson Costa, Dra. Karina e demais conselheiros, sugeriram
que fosse pela parte da tarde as reuniões ordinárias, devido às demandas de trabalho pela manhã. O
Presidente ficou disposto a qualquer decisão dos conselheiros. Houveram várias manifestações em
relação as datas e o novo horário, ficando para definição e homologação no dia trinta do mês de maio.
Dr. Fábio Alho, fez a Exposição da Minuta de Resolução do Regimento Interno do Conselho
Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Delegados – CMR, disse que tem oito laudas,
fala dos horários e duração das reuniões. O Presidente sugeriu aos Conselheiros, que lessem com
calma e dessem suas sugestões e/ou opiniões e que os documentos foram enviados de forma digital.
O Sr. Nelson Azevedo sugeriu antecipação no envio da pauta aos Conselheiros, viu três dias,
precisaria de antecipação necessária para discutir. Falou ainda sobre a previsão do pedido de vistas
de processos. O Presidente sugeriu aos Conselheiros que enviassem as sugestões sobre o Regimento
Interno via e-mail ao Dr. Márcio Alexandre, que faria o que fosse sugerido e seria homologado na
próxima reunião. O Presidente disse que seria muito importante dizer o que não estivesse legal e
solicitassem alteração de qualquer coisa. A exposição da Minuta de Resolução do Regimento Interno
ficou para análise e deliberação na próxima reunião de forma definitiva e depois encaminhada para a
publicação no Diário Oficial do Município. Terceira parte. Assuntos de Ordem Geral. Outros assuntos
de ordem geral. Comunicados Diversos. Foram antecipadas as ordens, mais ficou em aberto os
assuntos e comunicação diversas para qualquer Conselheiro, estando disposto para qualquer
chamamento da AGEMAN e extensão do Gabinete, informação de saneamento, transportes e demais.
É um Conselho de confiança, não só deliberativo, consultivo, mais para informar todos os serviços e
a ideia é trazer as empresas para apresentação. Que o Conselho não seja só uma análise institucional
de processos e administrativos, deliberação de reajustes ordinários ou não, quer que traga
efetivamente informação ao Conselho, se precisarem de alguma informação a Assessoria de
Comunicação estará à disposição de todos. Nelson Azevedo parabenizou a iniciativa da Agência. O
Presidente falou que Manaus está projetada para os próximos anos. Após os assuntos de ordem geral,
agradeceu a presença de todos e não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente do Conselho
deu por encerrada a reunião, às 10h na qual eu, Adriana Lucia Lobo Coelho, na qualidade de Chefe
de Gabinete, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após ser assinada pelo Conselheiro Presidente,
pelos Conselheiros e demais presentes.
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Fábio Augusto Alho da Costa
Conselheiro Presidente do CMR/AGEMAN

Adriana Lúcia Lobo Coelho
Chefe de Gabinete/AGEMAN

Vicente de Paulo Queiroz Nogueira
Conselheiro Representante das Concessionárias

Nelson Azevedo dos Santos
Conselheiro Representante da FIEAM/Suplente

Helrima de Fátima Oliveira da Silva
Conselheira Representante da CUC

Karina Lima Moreno
Conselheira da OAB

Flávio Cordeiro Antony Filho
Conselheiro Representante do PMM/SEMINF

Rodrigo Guedes de Oliveira de Araújo
Conselheiro Representante do PROCON

Nelson Costa da Silva
Conselheiro Representante da CMM

Ivan Lima da Silva
Conselheiro Representante da CUC/Suplente

Amiraldo da Costa Braga Junior
Diretor de Gestão Econômica e Tarifária /AGEMAN

Roosevelt da Silva Lima
Diretor Administrativo e Financeiro – AGEMAN
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Márcio Alexandre
Diretor Jurídico/AGEMAN

Tereza Teófilo
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