
Arce realiza I Seminário Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) realiza nesta 
sexta-feira (21/11), a partir das 8h30, no auditório Waldyr Diogo, sede da FIEC, o I Seminário 
Estadual de Regulação de Serviços Públicos.

O objetivo do encontro, que marca os 16 anos de atuação da instituição, é promover o estudo da 
regulação dos serviços públicos delegados, disseminando o conhecimento acerca do tema para a 
comunidade jurídica, além do setor industrial e sociedade civil, para tornar conhecidas as atividades 
realizadas pela ARCE.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-CE), e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

O público-alvo compõe-se de magistrados, advogados, promotores e procuradores de justiça e 
demais profissionais da área jurídica. Há 260 vagas e os interessados podem fazer suas inscrições, 
gratuitas, pelo e-mail: seminario2014@arce.ce.gov.br. Outra forma para se inscrever será no dia do 
seminário, no próprio local.

O evento será aberto pelo presidente da Arce, Fábio Timbó, que falará sobre “O Panorama 
Regulatório dos Serviços Públicos Delegados no Estado do Ceará e o Papel da Arce”. Em seguida, o 
procurador-chefe do órgão regulador ministrará a palestra “Regulação Econômica do Serviço 
Público de Saneamento Básico: Analise Comparativa entre o Modelo Português e o Brasileiro”. Os 
trabalhos da manhã se encerram com a palestra do ex-conselheiro da Arce, Hugo de Brito Machado, 
com o tema “Distinção Essencial entre Taxa ou Tarifa”.

A partir das 14h, as atividades continuarão com as palestras “O Papel do Ministério Público na 
Fiscalização dos Serviços Públicos Regulados” e “Direito da Concorrência e Regulação”, 
ministradas, respectivamente, pela procuradora de justiça, Sheila Pitombeira, e pelo mestre em 
economia de empresas, Cleveland Teixeira.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (85) 3101.1020, Angélica Martins e Rodrigo 
Duarte.

Fonte: http://www.sfiec.org.br 
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