
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DIA 26 DE MARÇO
DE 2018.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2018, às 14h30, na nova
sede da ARCE, presentes os Conselheiros: Hélio Winston, Fernando Franco,  João
Gabriel Rocha e Artur Silva; o Diretor Executivo, Rinaldo Azevedo Cavalcante; e
os  assessores  do  Conselho  Diretor  Josesito  Padilha  e  Andréa  Guimarães  que
atuou como Secretária. Ausência Justificada: Jardson Saraiva Cruz.

PROCESSOS REGULATÓRIOS:

PCTR/CET/0001/2018: Interessada:  DETRAN-CE:  Homologação  da  Revisão
Extraordinária (Repactuação) do Serviço Regular Metropolitano de Passageiros;
Relator:  Conselheiro  João  Gabriel;  Decisão:  O  Conselho,  por  unanimidade,
decidiu  acolher  os  Pareceres  PR/CTR/003/2018,  PR/PRJ/0072/2018  e
PR/CET/0009/2018,  para  o  fim  de  homologar  os  cálculos  relativos  à
Revisão Extraordinária de Tarifas do Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal  de  Passageiros  do  Estado  do  Ceará  (Serviço  Regular
Metropolitano),  desde  que  realizado  o  ajuste  dos  valores  tarifários
conforme a Tabela 9, constante do Parecer  PR/CET/0009/2018 (fl. 130),
recomendando-se, por fim, o aperfeiçoamento das rotinas de tramitação
e análise de processos de natureza tarifária, de modo a assegurar-se
prazo  adequado  à  realização  das  análises  e  estudos  complexos
inerentes à matéria regulatória, nos termos do voto do Relator.

OUTROS ASSUNTOS: O Presidente do Conselho Diretor comunicou o pedido de
exoneração, a partir  de 09 de abril  de 2018, da servidora  Andréa Guimarães
Cerqueira dos Santos (CI/AGB/0008/2018), do quadro de pessoal da Seplag, que
encontra-se cedida a esta Agência Reguladora ocupando a Função Comissionada
– FCR, de Assessora do Conselho Diretor. Após o comunicado, a servidora Andréa
deixou registrado o seu agradecimento ao Conselho Diretor, bem como a todos
os demais colaboradores pelo convite, pela confiança e, principalmente, pelo rico
aprendizado obtido durante os quatro anos em que esteve cedida para a Arce.
Em  virtude  do  exposto,  considerando  a  necessidade  de  retorno  da  citada
servidora  ao  seu  órgão  de  origem,  o Conselho  Diretor  resolveu  autorizar  a
solicitação  de  cessão  de  Márcia  de  Oliveira  Nunes,  também  servidora  da
Administração Pública do Estado do Ceará, pertencente ao quadro de pessoal do
ISSEC, para exercer o referido cargo a partir de 09 de abril de 2018. 

Término: 15h30


