
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2016, às 09:30h, na sede da ARCE, presentes os
Conselheiros: Adriano Costa, Presidente do Conselho; Fernando Alfredo Franco; Hélio Winston
Leitão;  Jardson Cruz e  Artur  Silva;  a  Diretora  Executiva,  Tatiana  Sampaio;  e  a  Assessora do
Conselho Diretor Andréa Guimarães, que atuou como Secretária.

PROCESSOS REGULATÓRIOS:

PCSB/CET/0005/2016: Interessada:  CAGECE;  Assunto:  Alteração  da  Resolução  ARCE  nº
201/2015, que trata de critérios aplicáveis a tarifação de contingência em situações críticas de
escassez ou contaminação de recursos hídricos sobre os municípios regulados pela ARCE; Relator:
Conselheiro Adriano Costa; Decisão: O Conselho, por unanimidade, determinou a realização de
Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental,  com o objetivo de divulgar e
obter subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da minuta de resolução que
propõe  alteração  do  texto  da  Resolução  ARCE nº  201/2015,  com base  na  Nota  Técnica
CET/0013/2016, no período de 04 a 13 de agosto de 2016, e reunião pública presencial no dia
09 de agosto de 2016, às 10h, no auditório da ARCE, nos termos do voto do Relator.

PGAS/CET/0004/2016: Interessada: Cegás; Assunto: Revisão Ordinária da Margem Bruta de Gás
Canalizado – Abril 2016; Relator: Conselheiro Fernando Alfredo Franco; Decisão: O Conselho,
por unanimidade, determinou a realização de Audiência Pública com o objetivo de divulgar e
obter subsídios, para o aperfeiçoamento da Nota Técnica CET/0010/2016, no período de 08 a
26 de agosto de 2016, na modalidade Intercâmbio Documental, e reunião pública presencial
no dia 16 de agosto de 2016, às 10h, no auditório da ARCE, nos termos do voto do Relator. 

OUTROS  ASSUNTOS:  O  Presidente  Adriano  Campos  Costa,  registrou  e  parabenizou  o
Coordenador  Econômico-Tarifário  da  ARCE, Mário  Augusto  Parente  Monteiro,  em virtude  de
homenagem, que o mesmo receberá no dia 11 de agosto de 2016 em Sessão Solene na Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará. A homenagem ocorrerá em comemoração ao Dia do Economista e
reconhece o trabalho do referido coordenador como de grande valor para a área e para o serviço
público Estadual, tendo sido acompanhado pelos demais Conselheiros. 

Término: 12:00h


