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Crato - Onde tudo Começou

Crato é um município brasileiro do
interior do estado do Ceará. Localiza-se
no sopé da Chapada do Araripe no
extremo-sul do estado e na
Microrregião do Cariri, integrante da
Região Metropolitana do Cariri.
Fronteira com o estado de Pernambuco,
a cidade situa-se no Cariri Cearense,
conhecido por muitos como o "Oásis do
Sertão". É a segunda cidade mais
importante do Cariri em termos
econômicos depois de Juazeiro do
Norte, constituindo também um
entroncamento rodoviário que a
interliga ao Piauí, Paraíba e
Pernambuco, além da capital do Ceará,
Fortaleza. O município é dividido em
dez distritos: Crato (sede), Baixio das
Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre,
Dom Quintino, Monte Alverne, Bela
Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa
Rosa. - ( Wikipedia )
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Os interessados em participar da Audiência Pública, na modalidade intercâmbio
documental, que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
(Arce), realizará a partir desta terça-feira (9), se estendendo até o dia 19, já podem ir se
preparando. 
A audiência tem como objetivo divulgar e obter subsídios para o aperfeiçoamento da Nota
Técnica que dispõe sobre a Revisão Extraordinária da Tarifa Média da Companhia de Gás
do Ceará (Cegás). Já na segunda-feira (15), às 10 horas, a Agência fará uma reunião
pública para ouvir o que a população tem a dizer. O encontro será no auditório da Arce (2º
andar do Edifício Potenza, na Avenida Santos Dumont, 1789). 
Aqueles que, por um motivo ou outro, não puderem estar presentes, têm a oportunidade
de enviar as contribuições por meio de fax ou via correios, dentro do período já citado: de
9 a 19 de junho. Se desejarem encaminhar por e-mail, utilizar, preferencialmente, o
endereço eletrônico tarifas@arce.ce.gov.br. Todas as sugestões devem ser endereçadas
aos cuidados do coordenador Mário Augusto Parente Monteiro, informando,
necessariamente, nome completo do autor da contribuição, endereço e, se possível,
telefone, fax e e-mail. 
Outra forma é através de requerimento endereçado à Coordenadoria Econômico-Tarifária
da Arce (Avenida Santos Dumont, 1789 – Edifício Potenza – 14º andar – Aldeota –
Fortaleza – Cep: 60.150-160). Quaisquer dúvidas sobre o assunto podem ser esclarecidas
pela equipe da referida coordenadoria, cujo Fone/Fax: (85) 3101.1034. Se houver
interesse em acessar o arquivo da nota técnica da audiência, com todos os detalhes do
evento, o site da Arce é www.arce.ce.gov.br 
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