
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2012, às 15h, na sede da Agência
Reguladora de Serviços Públicos  Delegados do Estado do Ceará -  ARCE, presentes os
Conselheiros José Luiz Lins dos Santos; Guaracy Diniz de Aguiar e Haroldo Rodrigues de
Albuquerque Junior; Lúcio Correia Lima, Assessor do Conselho Diretor; Alexandre Jorge
Oliveira Triandópolis, Assessor de Comunicação e Relacionamento Institucional e Tatiana
Cirla Lima Sampaio Bandeira, Assessora de Gabinete que atuou como Secretária.  

PROCESSOS DE OUVIDORIA:

PCEE/OUV/0015/2011 (RECURSO À ANEEL);  Reclamante:  Município  de  Paramoti;
Reclamada: Coelce;  Assunto: Tarifas de Energia Elétrica; Relator: Conselheiro José Luiz
Lins dos Santos; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pela manutenção da
decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

PADM/DEX/0008/2011;  Interessada:  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos
Delegados do Estado do Ceará - ARCE; Assunto: Proposta de Revisão Tarifária 2011, que
corresponde  à  revisão  tarifária  periódica  da  Concessionária  de  Saneamento  Básico  -
Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, relativa à recomposição dos custos do
período de janeiro a dezembro de 2010; Relator: José Luiz Lins dos Santos; Decisão: O
Conselho,  por  maioria,  decidiu acolher o parecer PR/CET/0006/2012 e editar a
Resolução ARCE nº 154/2012, que procede à revisão da tarifa média aplicável à
prestação conjunta dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário
no interior do Estado do Ceará, nos termos do voto do relator. O conselheiro Guaracy
Diniz de Aguiar absteve-se de votar.

PADM/CET/0001/2012; Interessada: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA; Assunto:
Análise  do  montante  dos  recursos  financeiros  a  serem  aplicados  pela  Companhia
Energética do Ceará – COELCE no Programa Anual de Investimentos Especiais, para o
exercício de 2012; Decisão: O Conselho, por unanimidade,  decidiu acolher o parecer
PR/CET/0004/2012, e encaminhar o mesmo para conhecimento da Secretaria de
Infraestrutura - SEINFRA.

OUTROS PROCESSOS:

PGÁS/CEE/0012/2011;  Interessada: Coordenadoria de Energia;  Assunto: Análise  da
solicitação da CEGÁS referente à concessão de prazo para regularização da apuração e
envio dos dados do Indicador de Qualidade “CFQ – Características Físico – Químicas” do
Gás Canalizado distribuído no Estado do Ceará; Relator:  Conselheiro José Luiz Lins dos
Santos.  O  Conselheiro   Haroldo  Rodrigues  de  Albuquerque  Junior  solicitou  vista  ao
processo. Decisão: O Conselho por unanimidade, aprovou a elaboração do Termo de
Ajustamento  de  Conduta  –  TAC,  disposto  no  art.  37  da  Resolução  ARCE  nº
88/2007, nos termos do voto do Relator.

PGÁS/CEE/0003/2011;  Interessada:  Coordenadoria  de  Energia;  Assunto:Processo
Administrativo  Punitivo  PADM/CEE/0007/2007  associado  ao  Auto  de  Infração
AI/CEE/0004/2011-CEGÁS;  Relator:  Conselheiro  Haroldo  Rodrigues  de  Albuquerque
Junior; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu suspender o presente processo
administrativo e aprovou a elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos
termos do voto do Relator.



OUTROS ASSUNTOS: 

O  Conselheiro  Haroldo  Rodrigues  de  Albuquerque  Junior  comunicou  que  estará
renunciando ao mandato de Conselheiro do Conselho Diretor da ARCE a partir de 17 de
fevereiro de 2012. O Presidente do Conselho Diretor, José Luiz Lins dos Santos, declarou
que o motivo da renúncia se dava por um chamado do Exmo. Sr. Governador Cid Gomes,
para ocupar uma função tão nobre quanto a que vinha desempenhando na ARCE, no caso,
a Presidência da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– FUNCAP e que, somente por esta razão o seu sentimento de perda para a Agência fica
atenuado. Mencionou que apesar do breve período na função de Conselheiro, o seu talento
e sua competência se fez sentir com bastante significado e só restava desejar-lhe sucesso
na sua nova missão e de que, de algum modo, a ARCE e a FUNCAP pudessem estabelecer
algum tipo de parceria em favor das finalidades de ambas as entidades. Em seguida abriu
a palavra ao Conselheiro Guaracy Diniz de Aguiar e aos demais presentes na reunião. O
Conselheiro  Guaracy  Diniz  de Aguiar  registrou  o brilho da inteligência  do Conselheiro
Haroldo Rodrigues e prefere considerar o ganho da FUNCAP à perda da ARCE, porque
quem ganha é o Estado do Ceará. O Assessor Lúcio Correia lembrou que o Conselheiro
trouxe um novo olhar para a ARCE, e que fez com que a instituição começasse a trilhar
caminhos até então não trilhados, embora tenha ficado tão pouco tempo no Conselho,
elevando assim, a atuação da Agência, colocando-a em outro patamar na Administração
Pública do Estado do Ceará. O Diretor Executivo, Luís Alberto Aragão Saboia ressaltou que
o Conselheiro Haroldo Rodrigues ampliou os padrões do órgão regulador e permitiu que a
ARCE fizesse uma reflexão, alargando horizontes e que foi sempre muito franco e corajoso
nas suas posições tendo impacto positivo na Agência. Agradeceu o apoio na função de
Diretor Executivo e que outra grande contribuição foi o foco na essência e no resultado
final  das  ações.  O  Assessor  Alexandre  Triandópolis  ratificou  as  palavras  do  Diretor
Executivo  e  ressaltou  as  qualidades  já  destacadas  pelos  membros  do  Conselho.  O
Coordenador  Econômico  Financeiro,  Mário  Monteiro;  o  Coordenador  de  Saneamento
Básico, Alceu Galvão; o Coordenador de Transporte, Hélio Holanda; o Coordenador de
Planejamento  e  Informações  Regulatórias,  Filipe  Rangel;  o  Coordenador  de  Energia,
Eugênio Braúna; a  Ouvidora Chefe,  Daniela Cambraia;  a  Gerente Adm. -  Financeira,
Luciana Figueiredo; os Analistas de Regulação Josiany Negreiros e Geraldo Basílio e a
Assessora  Danielle  Silva  ressaltaram,  nas  suas  manifestações,  que  a  passagem  do
Conselheiro Haroldo Rodrigues trouxe visibilidade para a Agência, através da interação
com vários órgãos e instituições  do Estado e que o perfil  provocador  do Conselheiro,
embora com medidas duras inicialmente,  serviu para a quebra de paradigmas internos da
Agência. A cordialidade e o diálogo que sempre teve com os servidores da ARCE foram
lembrados. Foram destacados pelos servidores o impacto do trabalho do Conselheiro no
setor de transporte, na inserção do setor de saneamento nas discussões do Estado e na
gestão inovadora da Agência. A Analista Josiany Negreiros lembrou uma frase do filósofo
Horácio que serviria de reflexão para a Agência: “ As adversidades despertam em nós
capacidades  que,  em  circunstâncias  normais,  ficariam  adormecidas.”  A  Assessora  de
Gabinete  Tatiana  Sampaio  agradeceu  todo  o  aprendizado  durante  a  passagem  do
Conselheiro na Agência. O Conselheiro Haroldo Rodrigues agradeceu as palavras e afirmou
que encontrou na Agência o que mais o estimula que foi gente, e gente de boa qualidade.
Lembrou do desafio da Agência em se manter dinâmica e mostrar os seus talentos. Por
fim, agradeceu ao Conselho Diretor e o aprendizado proporcionado pela passagem na
Agência.         

 
Término: 18h.   


