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ARCE TERÁ PRÉDIO VERDE

O I Seminário Estadual de Regulação de Serviços Públicos foi considerado exitoso, 
tanto pelos realizadores quanto pelos participantes. O evento, realizado no último dia 
21, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – Fiec,  teve como 
foco principal promover o debate sobre a regulação dos serviços públicos, abrindo 
cada vez mais espaço para que os cidadãos conheçam melhor o trabalho da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce.  A iniciativa 
contou com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Secção Ceará , do Ministério Público e da própria Fiec. 

“Conseguimos envolver  um grande número de pessoas e disseminar diferentes 
conhecimentos”, enfatiza o Presidente do Conselho Diretor da Arce, Fábio Timbó. 
Fábio entende que a Agência conseguiu atingir o  objetivo de socializar o 
conhecimento sobre suas atividades, abrindo as portas da instituição ao público 
cearense, tornando-os corresponsáveis pelas melhorias dos serviços públicos. Para 
Timbó, o encontro “se fez necessário para mostrar o amadurecimento da Agência 
durante os 16 anos de atuação no campo regulatório, quando assumiu um papel ativo 
no desenvolvimento de políticas públicas”. 

Por ocasião do encontro, gestores e técnicos do ente regulador estiveram presentes, 
juntamente com representantes de instituições especialmente convidadas, dentre 
elas a Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, a Companhia Energética do 
Ceará – Coelce, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará – Detran, e a 
Companhia de Gás do Ceará – Cegás. As palestras foram ministradas pela 
Procuradora de Justiça, Sheila Pitombeira;  pelo mestre em direito constitucional, 
Valmir Pontes Filho; pelo professor e ex-conselheiro da Arce, Hugo de Brito Machado; 
e pelo mestre em economia, Cleveland Prates. Também ministraram palestras o 
conselheiro Fábio Timbó, e o procurador-chefe da Arce, Ivo Barreto. 

De acordo com o procurador Ivo Barreto, esse primeiro encontro surpreendeu pela 
grande quantidade de inscritos e pela diversidade de profissionais que compareceram 
ao seminário. “As palestras foram variadas e proveitosas e, dessa forma, conseguiu-
se inserir a Arce  como um ente promotor de eventos de regulação”.  Segundo Ivo, a 
expectativa é aprimorar cada vez mais esse tipo de iniciativa e programar outros 
eventos. 

Os interessados em conhecer as palestras proferidas poderão acessar o site da Arce, 
na seção Downloads – Apresentações.
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