
Audiência Pública discutirá aumento de tarifas da Coelce
A convite do presidente da comissão de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, Fernando Hugo, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará - Arce participará, na próxima terça (13),  às 14 horas, de audiência pública sobre o aumento 
tarifário autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, à Companhia Energética do 
Ceará - Coelce. O encontro acontecerá no Auditório Murilo Aguiar.

 

A Aneel aprovou, no último dia 15 de abril, um aumento médio de 16,55%  nas tarifas de energia de 
consumidores atendidos pela Coelce, que conta com 3,2 milhões de consumidores espalhado nos 
184 municípios do Ceará. O reajuste tarifário médio para consumidores atendidos na faixa de alta 
tensão, como é o caso das indústrias, é de 16,16%. Já para consumidores atendidos na baixa tensão, 
caso das residências, o aumento médio é de 17,02% na conta de luz. As novas tarifas estão em vigor 
desde o dia 22 de abril.

 

Foram convidados a participar da reunião que levantará o assunto, representantes da Aneel; Coelce; 
Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE); Defesa do 
Consumidor (Decon); Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara Municipal de Fortaleza; Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec); Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL); além da Arce que se fará representar 
pelo presidente do Conselho Diretor, Fábio Timbó, e por técnicos das coordenadorias de Energia e 
Econômico-tarifária.

 

Mais informações sobre os processos de reajustes tarifários podem ser consultadas no endereço 
eletrônico da ANEEL (www.aneel.gov.br), perfil espaço do consumidor, na cartilha "perguntas e 
respostas sobre tarifas de distribuidoras de energia elétrica".

 

Serviço:
Audiência Pública:
Local: Auditório Murilo Aguiar - Assembleia Legislativa (Avenida Desembargador Moreira, 2807
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