
25/06/2015 Ministério Público do Estado do Ceará

http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques.asp?cd=3885 1/20

Webmail  Fale com a Ouvidoria   

Administração Superior

 Procuradoria Geral de Justiça

 Colégio de Procuradores

 Conselho Superior

 Corregedoria-Geral

Administração

 Procuradorias de Justiça

 Promotorias de Justiça

 DECON

 Ouvidoria Geral

 Secretarias Executivas

Execução

 Procurador-Geral de Justiça

 Conselho Superior do MP

 Procuradores de Justiça

 Promotores de Justiça

 JURDECON

Auxiliares

 Centros de Apoio Operacional

 Escola Superior do MP

 Órgãos de Apoio Técnico e
Administrativo

 Órgão de Estágio

 Comissão de Concurso

Serviços

 Artigos

 Convênios

 Consulta de Protocolo

 Diário da Justiça

 Email Institucional

 Endereços e Telefones

 Estágios e Concursos

 Legislação

 Links interessantes

 Listas Gerais de Antiguidade

 Peças Processuais

 Plantão Ministerial

 Portarias

 Provimentos

 Publicações

 Relatório de Gestão Fiscal

 Recomendações

 

 

Destaques

  

 24/06/2015 - MPCE PROMOVE ENCONTRO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DO CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL CÍVEL E CONSUMIDOR

 

 O procurador-geral de Justiça, Ricardo
Machado, e o Núcleo de Gerenciamento de
Projetos do Ministério Público do Estado
do Ceará convidam os promotores de
Justiça atuantes nas áreas cíveis, na
defesa do consumidor e de família para o
encontro do Planejamento Estratégico e
do Centro de Apoio Operacional Cível e
Consumidor, nesta segunda-feira (29), às
9h, na sede da Procuradoria Geral de
Justiça.

 Além da apresentação dos trabalhos
desenvolvidos pelo Centro de Apoio
Operacional Cível e do Consumidor nos
últimos anos, o encontro deve ainda tratar
sobre o novo Código de Processo Civil,
bem como estabelecer um canal de
comunicação com a Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados do Estado

do Ceará, pautado em temas como energia elétrica, distribuição de água, saneamento e transporte.

 A apresentação da atuação do Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor está programada para as 9h, pela titular
da 3ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor, Ana
Cristina de Paula Cavalcante Parahyba; a titular da 18ª Promotoria de Justiça de Família e coordenadora auxiliar do
Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor, Ana Maria Gonçalves Bastos de Alencar; e a titular da 1ª Promotoria de
Justiça (31ª Vara Cível) e coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor, Ângela Teresa
Gondim Carneiro Chaves.

 Em seguida, às 10h, o promotor de Justiça da comarca de Cariré  André Luís Tabosa de Oliveira proferirá a palestra “O
novo Código de Processo Civil e a tutela coletiva”. Logo após haverá debates. No período da tarde, a partir das 14h,
haverá a apresentação institucional sobre criação, estrutura, competências e processo decisório da Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

 Outra explanação ocorrerá às 14h30, observando-se a atuação no setor de energia elétrica e gás canalizado, com ênfase
no panorama geral; atividades de fiscalização na distribuição de energia e geração; universalização; atividades de
fiscalização do setor de gás canalizado; e aplicação de multas/penalidades.

 A atuação no transporte intermunicipal de passageiros será apresentada às 15h, destacando-se o panorama geral;
sistema intermunicipal; sistema metropolitano; e limitações de atuação. Na sequência, às 15h30, haverá a exposição da
atuação no setor de saneamento básico, com o detalhamento do panorama geral; atividades de fiscalização; planos
municipais de saneamento; sistemas de abastecimento autônomo de água e esgoto (SAAE); e a Carta Cariri.  Às 16h
será mostrada a definição de tarifas de competência da Arce, bem como a atuação nos setores regulados. Os painéis
finalizarão, às 16h30, com a apresentação da Ouvidoria da Arce, considerando-se a metodologia de trabalho e os
resultados obtidos.

  

 Fonte: Assessoria de Imprensa

  

 Notícias relacionadas

23/06/2015 - MPCE participa de audiência pública para discutir nova experiência de ressocialização de presos

23/06/2015 - Após recomendação do MPCE, Prefeitura de Campos Sales exonera funcionários em situação de
nepotismo

18/06/2015 - MPCE ajuíza ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra prefeita de Tauá

17/06/2015 - MPCE participa de edição do programa “Capacidades” em Iguatu

15/06/2015 - VI Encontro Nacional de Memoriais do MP

12/06/2015 - MPCE apoia implantação da unidade prisional APAC no Ceará

12/06/2015 - MPCE requer interdição do matadouro público de Tururu

10/06/2015 - Promotor de Justiça lança livro sobre Teoria Geral do Direito Processual Penal nesta quinta

10/06/2015 - MPCE e ESMP firmam Termo de Cooperação Técnica com TJCE e TRE para realização de cursos

05/06/2015 - MPCE expede Recomendação para mudança da sede da Perícia Forense de Canindé

03/06/2015 - MPCE firma parceria com outras instituições para difundir Justiça Restaurativa

02/06/2015 - Justiça determina perda da função pública e indisponibilidade de bens do prefeito de Canindé

01/06/2015 - Inscrições abertas para membros e servidores que vão compor Comitê de Avaliação do Selo
Siará 2015
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