
AAgência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce, vem realizando,desde o ano passado, atividades de regulação e fiscalização indiretas dos serviços de transporterodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará, com o objetivo de melhorar o sistema.Com término previsto para junho deste ano, as atividades  que vêm sendo exercidas juntamente com aempresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A  visam caracterizar e analisar a qualidade dessesserviços nos principais terminais rodoviários e pontos de embarque e desembarque. A iniciativa darásubsídios ao Governo do Estado para possíveis investimentos no setor, garantindo a qualidade naprestação do serviço de transporte entre os municípios de nosso Estado.Os terminais são classificados com a identificação dos que se encontram em melhor e pior situação,facilitando, dessa maneira, a priorização dos investimentos. Os municípios vistoriados ano passadoforam Messejana, Antônio Bezerra, Aracati, Canindé, Caridade, Baturité, Beberibe, Russas, MoradaNova e Limoeiro do Norte. Este ano já foram vistoriados os terminais e pontos de embarque edesembarque de Juazeiro do Norte, Crato, Crateús e Nova Olinda. A pretensão é de que até o meio doano também sejam vistoriados os de Itapipoca, Pentecoste, Irauçuba, Quixadá, Tauá, Apuiarés, Sobrale Jijoca de Jericoacoara. Em todos eles, são observadas a infraestrutura dos terminais e aacessibilidade, além de avaliados os níveis dos serviço dos boxes, da área de espera e circulação, daplataforma e rampa, das escadas e também dos guichês.
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Até o dia 17 de maio, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará Arce, estará realizando importante audiência pública que diz respeito à Companhia
de Água e Esgoto do Estado do Ceará – Cagece. O evento visa divulgar e obter subsídios para
o aperfeiçoamento da Nota Técnica que trata da alteração dos critérios de sanções aplicadas
pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará aos usuários, em razão de infrações
cometidas. A audiência se dá pela modalidade “intercâmbio documental”, isto é: as
contribuições são por meio de correspondência. O arquivo da Nota Técnica está no site da
Arce (www.arce.ce.gov.br). As contribuições devem ser enviada, preferencialmente, para o
endereço eletrônico tarifas@arce.ce.gov.br. Outras informações podem ser obtidas através do
número (85) 3101.1034 que é da Coordenadoria EconômicoTarifária da Agência.

ARCE REALIZA IMPORTANTE AUDIÊNCIA

O presidente do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará  Arce, José Luiz Lins dos Santos, foi reeleito como presidente da Associação
Brasileira de Agências de Regulação  Abar. A nova diretoria permanecerá até 30 de abril de 2014. A
sede da Abar fica no Setor de Autarquias Sul  Quadra 04, Lote 09/10, Bloco A  Salas 939/940 
Ed. Victoria Office Tower, CEP 0.070938. O número para contato é (55) 613226.5749, enquanto o
site é www.abar.org.br.
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