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Arce deflagra novas fiscalizações neste mês

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) já definiu o calendário de
fiscalizações deste mês de agosto. Segundo o presidente do órgão, Hélio Winston, o novo ciclo
fiscalizatório, que terá início na próxima segunda-feira, envolverá vistorias nos Sistemas de Abastecimento
de Água e andamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

No item relacionado aos Sistemas de Abastecimento de Água, o calendário de visitas contemplará os
municípios de Ararendá, Pereiro (sede e localidade de Crioulos), Potiretama, Crateús, São Benedito (sede e
localidades de Inhuçu e Pimenteira) e Guaraciaba do Norte (sede e localidade de Sussuanha). Nestes três
últimos, também serão fiscalizados os Sistemas de Esgotamento Sanitário. A ação, que se estenderá até o
dia 1º de setembro, tem o propósito de aprimorar os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto
do Ceará – Cagece, focando sempre na qualidade do fornecimento de água.

De acordo com Hélio Winston, ainda neste mês, os técnicos da Agência verificarão o cumprimento dos
Planos Municipais de Saneamento Básico das cidades de Graça e Viçosa do Ceará. Dessa forma, o
cronograma ficou distribuído da seguinte maneira: de 07 a 11 de agosto, os técnicos da Arce visitam as
cidades de Ararendá, Crateús, São Benedito (e localidades mencionadas), Guaraciaba do Norte (e
localidades mencionadas), Graça e Viçosa do Ceará.

Já no período de 29 de agosto a 01 de setembro, será a vez das cidades de Pereiro (e localidade
mencionada), além de Potiretama. Finalizados os trabalhos, cabe à Agência Reguladora expedir relatório
sobre os serviços prestados à população, inclusive nos âmbitos comercial e de atendimento, com foco no
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tratamento, adução, reservação e distribuição, tudo em conformidade com as prescrições constantes nas
leis, normas e regulamentos específicos do setor.

Governo faz licitação
para implantar

sistemas de
abastecimento em 60

municípios

Dólar encosta em R$
3,30 e bolsa tem

maior queda diária
em sete meses

UMA DEFENSORA
PÚBLICA ASSUMIRÁ

COMANDO DO
CONSELHO

PENTENCIÁRIO DO
CEARÁ

Fortaleza será sede
de encontro de
justiça juvenil

Camilo recebe
prefeito de Sobral e

reforça parcerias

Posts relacionados

http://facebook.com/sharer.php?u=http://blogdoeliomar.com.br/arce-deflagra-novas-fiscalizacoes-neste-mes/
https://twitter.com/share?url=http://blogdoeliomar.com.br/arce-deflagra-novas-fiscalizacoes-neste-mes/&text=Arce%20deflagra%20novas%20fiscaliza%C3%A7%C3%B5es%20neste%20m%C3%AAs&hashtags=&via=opovoonline
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://blogdoeliomar.com.br/arce-deflagra-novas-fiscalizacoes-neste-mes/&media=&description=Arce%20deflagra%20novas%20fiscaliza%C3%A7%C3%B5es%20neste%20m%C3%AAs
http://linkedin.com/shareArticle?url=http://blogdoeliomar.com.br/arce-deflagra-novas-fiscalizacoes-neste-mes/
https://plus.google.com/share?url=http://blogdoeliomar.com.br/arce-deflagra-novas-fiscalizacoes-neste-mes/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClHiU8lKIWYjfMtWUxATGvI7QA_Dn4eBIramuscsE68TEmKIIEAEgt_2jCmDNmOCA6AKgAe2nueoDyAECqQKkG9EVn22VPqgDAcgDyQSqBMABT9A0D7QxNgK-kYI5FqXpe2QjijEOaFJTf3hKKs8FKELtnVS70HPjGARSeqkj9MWN8CVUul6vzgWsuwbI1_Go9h7C6gKUpScpazGrE8dhYCVpuvML20w3uiTWNmBsWBSqQhuaMFY-O1ms9SVKGbI3R66BkxXnwLt4AiZZ7SdUyrm9AOiCHp3dt_-xU8VTgW6_uy9CHGcTkI43X_6Ho2wZwa_HXQPfTnL4FTBAzNsc3yp9rUhb2-bCBaX0TWi6hC8PoAYCgAf718YVqAevyhuoB93KG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJK65eeQl2tmnYEwI&num=1&cid=CAASEuRoyXaZYQAMSfaFf8LJyFZlYQ&sig=AOD64_2gHU-w4ZqVZJgmxQxyyJb0w3q0KA&client=ca-pub-8981242815985254&adurl=http://e-diariooficial.com
http://blogdoeliomar.com.br/governo-faz-licitacao-para-implantar-sistemas-de-abastecimento-em-60-municipios/
http://blogdoeliomar.com.br/governo-faz-licitacao-para-implantar-sistemas-de-abastecimento-em-60-municipios/
http://blogdoeliomar.com.br/dolar-encosta-em-r-330-e-bolsa-tem-maior-queda-diaria-em-sete-meses/
http://blogdoeliomar.com.br/dolar-encosta-em-r-330-e-bolsa-tem-maior-queda-diaria-em-sete-meses/
http://blogdoeliomar.com.br/uma-defensora-publica-assumira-comando-do-conselho-pentenciario-do-ceara/
http://blogdoeliomar.com.br/uma-defensora-publica-assumira-comando-do-conselho-pentenciario-do-ceara/
http://blogdoeliomar.com.br/fortaleza-sera-sede-de-encontro-de-justica-juvenil/
http://blogdoeliomar.com.br/fortaleza-sera-sede-de-encontro-de-justica-juvenil/
http://blogdoeliomar.com.br/camilo-recebe-prefeito-de-sobral-e-reforca-parcerias/
http://blogdoeliomar.com.br/camilo-recebe-prefeito-de-sobral-e-reforca-parcerias/

