
As obras da sede própria da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) 
estão bastante avançadas O prédio, situado no bairro 
Cambeba, bem próximo ao Centro Administrativo do 
Governo do Estado, contará com modernas instalações, 
observando o conceito de “prédio verde”, dentro dos 
quesitos de sustentabilidade ambiental e de qualidade de 
vida dos funcionários. Nesse sentido, o equipamento terá a 
predominância de aproveitamento da luz natural, com 
gerador próprio, tecnologia de reuso de água e a correta 
destinação dos resíduos sólidos, com  controle da emissão 
de poluentes, para que seja mínimo o impacto no meio 
ambiente. A previsão é que a construção esteja pronta até o 
final da segunda quinzena de setembro, quando a Arce, 
então, mudará de endereço. A inauguração fará parte das 
comemorações de 20 anos de criação da Agência 
Reguladora.

A nova sede da Agência cearense terá em torno de 3000m² 
de área construída, com dois importantes ambientes: um 
auditório com capacidade para até 200 pessoas, projetado 
com fácil acessibilidade para todos os cidadãos; e um 
segundo ambiente que ganhará o nome de “Sala de 
Transparência” que será aberta ao público, local onde o 
visitante poderá ter acesso a qualquer informação 
relacionada ao ente regulador, conforme preconiza a lei de 
Acesso à Informação – LAI, de nº 12.527. De acordo com  

o presidente do conselho diretor da Arce, Hélio Winston 
Leitão, “a nova sede trará para a Agência uma estrutura que 
procura atender a atual realidade, pensando, inclusive, nas 
expectativas de atuação de cada setor”. 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará ocupa, hoje, dois andares superiores (14º e 
15º) e metade do térreo do edifício Potenza, na Avenida 
Santos Dumont, 1789, Aldeota. “Será uma grande 
economia”, enfatiza a diretora executiva, Tatiana Cirla, 
quando se refere à mudança para a sede própria. Regida 
pelos valores da imparcialidade, transparência, 
honestidade, sustentabilidade e excelência técnica e 
organizacional, a Arce atua nos setores de energia elétrica, 
saneamento básico, transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros e distribuição de gás canalizado. 

Trata-se de uma autarquia especial, dotada de 
independência orçamentária, financeira, funcional e 
administrativa. Criada em 30 de dezembro de 1997, a 
partir da Lei nº 12.786, a Agência Reguladora tem como 
missão garantir condições de equilíbrio entre os interesses 
dos usuários, do Poder Concedente e das prestadoras dos 
serviços por ela regulados. As principais atividades são nas 
áreas de normatização, fiscalização, mediação de 
conflitos, estudos tarifários, atendimento ao público e 
relacionamento com a sociedade.
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Ao completar 20 anos,  Arce ganhará sede própria


