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Informa a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce):

O presidente em exercício da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, reuniu-se na manhã desta quinta-
feira, 15, com toda a equipe de gestores e assessores.

A reunião teve como objetivo discutir os resultados de 2016 e apresentar o andamento das ações com fechamento previsto até o dia 30 de dezembro. Também serviu
para promover o alinhamento de informações entre os setores e discutir as perspectivas para o ano de 2017, dentro do Plano de Atividades e Metas que engloba as
operações da Agência e os projetos mais importantes até o ano de 2018. Além de Hélio Leitão, participou o conselheiro Jardson Cruz que fez importantes intervenções,
principalmente no tocante ao novo per�l de gestão ora adotado.

Os encontros vêm acontecendo, sistematicamente, com todas as áreas �nalísticas (saneamento, transportes, energia e econômico-tarifária) e, também, com a
Ouvidoria, Gerência Administrativa Financeira, Coordenadoria de Planejamento e Regulação, Assessoria de Comunicação e Relacionamento Institucional e Procuradoria
Jurídica.

Segundo Hélio Leitão, outras reuniões acontecerão até o �nal do ano: “além do planejamento em si, quero imprimir uma boa comunicação entre todos os setores de
forma coesa e integrada”.

Um ponto de destaque levantado na reunião refere-se ao fortalecimento da comunicação entre o ente regulador e a Sociedade, de modo a atender as necessidades e
perspectivas da população.
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