
Profissionais lotam auditório da FIEC no seminário da ARCE

Fonte: http://www.direitoce.com.br 

Advogado  Marcell  Feitosa  e  o  presidente  da  Arce,  advogado  Fábio  Timbó,  na  abertura  do  I 
Seminário Estadual de Regulação de Serviços Públicos

Advogados,  administradores,  engenheiros,  empresários  e  gestores  públicos  estão  participando 
durante todo o dia de hoje no auditório da FIEC, do I Seminário Estadual de Regulação de Serviços  
Públicos, promovido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará 
(Arce), em comemoração aos seus 16 anos de atuação,

O seminário  foi  aberto  pelo  presidente  da  Arce,  Fábio  Timbó,  que discorreu  sobre  o  tema “O 
Panorama Regulatório dos Serviços Públicos Delegados no Estado do Ceará e o Papel da Arce”. 
Das 09h30 às 10h30, o procurador-chefe do órgão regulador falou sobre “Regulação Econômica do 
Serviço  Público  de  Saneamento  Básico:  Analise  Comparativa  entre  o  Modelo  Português  e  o 
Brasileiro”. A partir das 11h, o ciclo de palestras continuou com o ex-conselheiro da Arce, Hugo de 
Brito Machado, falando sobre a “Distinção Essencial entre Taxa ou Tarifa”.

Programação da tarde

No período da tarde, 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.

Para  o  presidente  da  Arce,  Fábio  Timbó,  em virtude  da  Agência  ter  completado  16  anos  e  o 
consequente amadurecimento obtido, a Arce deve interagir, ainda mais, com a sociedade. Ainda 
conforme Fábio, ir ao encontro do cidadão, da sociedade civil organizada, através de uma maior 
integração entre  os  órgãos  públicos,  socializando as  informações,  é  o  que deve  nortear  o  ente 
regulador.

“A Arce  vem realizando  uma  intensa  rodada  de  reuniões  com representantes  de  cooperativas, 
sindicatos e órgãos como o Detran, a Coelce, a Cagece, a Cegás e a OAB-CE. Tudo isso para levar 
ao cidadão as atividades que realizamos, socializando esse conhecimento e abrindo as portas da 
Agência.  Um  dos  possíveis  papéis  da  Arce  é  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  políticas 
públicas.”, complementa o presidente da Agência Reguladora. A cerimônia de encerramento está 
programada para acontecer às 17h30.
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