
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
do Estado do Ceará – Arce, realizará na próxima quinta-
feira, dia 25, a segunda edição de 2017 do Fórum 
Regulação e Cidadania. O tema escolhido para nortear 
as discussões envolve a “Questão das Águas no Estado 
do Ceará”. Nesse sentido, o engenheiro e ex-diretor 
regional do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas – Dnocs, Cássio Borges, ministrará palestra, 
trazendo larga bagagem de conhecimento. Segundo 
Hélio Winston Leitão, presidente do Conselho Diretor 
da Arce,  “ouvir o professor Cássio será uma grande 
oportunidade, principalmente pelo know-how que ele 
detém e pelas publicações envolvendo  o assunto”. O 
evento acontecerá no horário de 15 às 17h, no auditório 
da própria Agência, na Avenida Santos Dumont, 1789, 
edifício Potenza, 2º andar.

Apesar das chuvas recentes banharem alguns 
municípios cearenses, a situação hídrica no Estado  
ainda é preocupante. Consciente da problemática, o 
governador Camilo Santana autorizou a perfuração de 
novos poços, incluindo os municípios de Campos Sales, 
Salitre e Araripe, na Região do Cariri Oeste, para garantir 
o abastecimento d’água potável. Contextualizando, o 
açude Castanhão, situado na região do Médio Jaguaribe 
e que é o maior açude público para múltiplos usos do 
Brasil, está apenas com 5,81% da sua capacidade total. 
Já o açude Orós, antes conhecido como maior 
reservatório até a construção do Castanhão, também está 
sofrendo: tem hoje, apenas  10,52% da sua capacidade.

A Arce atua na regulação, fiscalização e monitoramento 
dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário prestados pela Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará (Cagece), nos termos da Lei 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento. Também tem a 
Lei 14.394, de 7 de julho de 2009, que define a atuação 
da Arce relacionada aos serviços públicos de 
saneamento básico no Estado, considerando ainda os 
termos da Resolução Arce nº 130, de 25 de março de 
2010, que cita as condições gerais na prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário.

Serviço:
O Fórum Regulação e Cidadania, que já está em sua 18ª 
edição, é uma iniciativa da Agência Cearense com o 
propós i to  de  incrementar  as  a t iv idades  de 
relacionamento com a sociedade, no tocante ao caráter 
informativo/educativo, sobre as quatro áreas atendidas 
pela autarquia: energia elétrica, saneamento básico, 
transporte intermunicipal e gás natural canalizado. Os 
interessados em participar de mais esse encontro podem 
confirmar presença no próprio local do evento ou pelo 
telefone da Ouvidoria, cujo número é (85) 3101-1024. 
Outra opção é por meio do endereço eletrônico 
forum@arce.ce.gov.br.
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