
Assessoria de Comunicação e Relacionamento Institucional
Jornalista responsável : Angélica Martins  MTb  00571
Ouvidoria: 0800 275 3838  www.arce.ce.gov.br

SETEMBRO/2012

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará Arce, tem novo conselheiro. Tratase do
advogado Fábio Robson Timbó Silveira que terá mandato de
quatro anos contados a partir do dia 20 de setembro, data da
nomeação e publicação no Diário Oficial do Estado. A posse se
deu na quartafeira, dia 26, no gabinete da presidência, em ato
dirigido pelo também conselheiro Guaracy Diniz Aguiar. Com a
nomeação e posse de Fábio Timbó, a Arce completa o número de três conselheiros, sendo o atual
presidente o engenheiro José Luiz Lins dos Santos.
O Conselho Diretor é o órgão deliberativo superior, incumbido das competências executiva e fiscal,
organizado em regime colegiado. Formado por três conselheiros nomeados pelo Governador do Estado,
tem a função de analisar, discutir e deliberar como instância administrativa superior, sobre as matérias
de competência da Autarquia. O cargo exige dedicação exclusiva e seus ocupantes não podem exercer
atividade políticopartidária.

Arce tem novo conselheiro

Tendo em vista um Reposicionamento Tarifário Provisório –
RTP, analistas e gestores da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce, participaram,
neste mês de setembro, de três reuniões com técnicos e gestores
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. Durante
os encontros, foram discutidas propostas visando o
aperfeiçoamento metodológico para “balizar futuras alterações
na tarifa de água e esgoto, enquanto se conclui o levantamento e
valoração de todos os ativos ligados a concessão de serviços de

Saneamento Básico”, conforme informações do diretor executivo da Agência, Luís Alberto Aragão
Sabóia.
Como resultado desses encontros, ficou estabelecido que no próximo mês de outubro será realizada uma
Audiência Pública, em data ainda a ser definida, para ouvir os mais diferentes setores sobre o assunto,
inclusive a população. Este ano, já aconteceram três Audiências Públicas referentes ao setor de
Saneamento Básico, versando sobre diferentes aspectos da regulação, todas na modalidade Intercâmbio
Documental: em fevereiro, em abril e em maio. O estabelecimento de um mecanismo provisório de
reposicionamento tarifário é parte de um esforço maior de elaboração de uma nova metodologia de
revisão das tarifas de saneamento básico, que possibilitará, dentre outros aspectos, o estímulo à
eficiência, à qualidade e a redução de perdas na prestação do serviço público pela Cagece.

SANEAMENTO BÁSICO :
Arce realizará Audiência Pública para definir Reposicionamento Tarifário




