
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DIA 31 DE MAIO DE 2017.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2017, às 09:00h na sede da ARCE,
presentes os Conselheiros:  Hélio  Winston Leitão,  Adriano Costa,  Jardson Saraiva Cruz,
Artur Silva e Fernando Franco; o Procurador-Chefe, Ivo Carvalho; o Analista de Regulação
Felipe Mota; e os Assessores do Conselho Diretor, Josesito Padilha e Andréa Guimarães
que atuou como Secretária. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

PADM/CDR/0009/2016  –  Interessada:  Fretcar;  Assunto:  Pedido  de  Reconsideração  da
Empresa  Fretcar;  Relator:  Conselheiro  Hélio  Winston;  Decisão:  O  Conselho,  por
unanimidade, decidiu manter a decisão, nos termos do voto do Relator.

PADM/CSB/0019/2017  – Interessada: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece;
Assunto: Auto de Infração Nº AI/CSB/0001/2017 – SAA  Tarrafas-Ce; Relator: Conselheiro
Hélio  Winston;  Decisão:  O  Conselho,  por  unanimidade,  decidiu  manter  o  Auto  de
Infração, nos termos do voto do Relator.

PADM/CSB/00135/2016 –  Interessada:  ARCE/CSB/CAGECE;  Assunto:  Minuta  de
Resolução  que  dispõe  sobre  procedimentos  de  prestação  de  informações  periódicas  e
eventuais,  institui  o  sistema  de  avaliação  de  desempenho  dos  serviços  públicos  de
abastecimento de de água e esgotamento sanitário;  Relator:  Conselheiro Hélio Winston;
Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu acolher o Parecer PR/PRJ/0072/2017 e o
Relatório Técnico RL/CSB/0002/2017; aprovar a minuta de resolução constante nos
autos  e  editar  a  Resolução  Arce  nº  222/2017,  procedimentos  de  prestação  de
informações periódicas e eventuais, institui o sistema de avaliação de desempenho
dos serviços públicos de abastecimento de de água e esgotamento sanitário,  nos
termos do voto do Relator.

PADM/CSB/0139/2016 – Interessada: ARCE/CSB/CAGECE; Assunto: Minuta de Resolução
que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis à Companhia de Água e Esgoto do
Ceará - CAGECE, em razão de infrações aos usuários, bem como os procedimentos de
Fiscalização e aplicação das penalidades, e dá outras providências; Relator: Conselheiro
Fernando Alfredo; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu submeter a minuta de
Resolução que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis à Companhia de
Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), em razão de infrações aos direitos dos usuários,
bem  como  os  procedimentos  de  Fiscalização  e  aplicação  das  penalidades,  e  dá
outras providências, à Audiência Pública na modalidade Intercâmbio Documental no
período de 05 à 14 de junho de 2017, nos termos do voto do Relator.

PADM/CDR/0006/2017  –  Interessado:  Gleyson  Elmo  Leite  Albuquerque/CPR;  Assunto:
Recurso Administrativo ao Relatório Conclusivo do PAD 2016; Relator: Conselheiro Jardson
Cruz; Decisão: O Conselho, por unanimidade,  decidiu  pela improcedência do Recurso,
nos termos do voto do Relator.

OUTROS ASSUNTOS:  sobre o processo  PADM/GAF/0106/2015 de interesse  da ARCE
que se encontra na SEINFRA para homologação da Taxa de Regulação da Cegás referente
ao 2°  semestre de 2015,  o Conselho deliberou que a Procuradoria Jurídica da Arce se
manifeste sobre o referido pleito, tendo em vista que até a presente data a SEINFRA não
homologou  a  Taxa  de  Regulação  daquele  período.  Em  relação  ao  processo
PADM/GAF/0041/2017, também de interesse da  ARCE, que trata da Revisão da Taxa de
Regulação do Setor de Gás Canalizado relativo ao exercício do 1° semestre de 2017, o
Conselho deliberou pelo encaminhamento do processo a SEINFRA para, num prazo de 30
(trinta) dias, proceder a homologação da Metodologia de Apuração dos Custos apresentada
pela Gerência Administrativo Financeira da Arce. Decidiu, também, o Conselho Diretor para



que  a  Coordenadoria  Econômico-Tarifária  e  a  Gerência  Administrativo-Financeira
acompanhem   trimestralmente  o  cumprimento  da  cláusula  segunda  do  Primeiro  Termo
Aditivo do Contrato  de Concessão para  Exploração Industrial,  Comercial,  Institucional  e
Residencial dos Serviços de Gás Canalizado do Estado do Ceará. 

Término: 10h30


