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Audiência Pública

Revisão tarifária da Coelce em discussão na FIEC

A Federação das Industrias do Estado do Ceará

(FIEC) sediou, no dia 6 de março, audiência

pública para discutir a revisão tarifária da

Companhia Energética do Ceará (Coelce). O

evento é uma promoção da Agência Nacional de

Energia Elétrica (Aneel), em parceria com a

Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados do Estado do Ceará (Arce), e recebeu

contribuições da sociedade sobre proposta de

alteração do valor da tarifa e melhoria na

prestação de serviços da Coelce.

 

A proposta da Aneel de revisão da tarifa de energia elétrica da Coelce é de um aumento de 9,70%

para o Consumidor Baixa Tensão (residencial) e de 26,55%, para o Consumidor Alta Tensão

(indústria). Os índices finais só serão conhecidos em abril, após a deliberação da agência em outra

audiência. Os novos valores devem ser aplicados a partir de 22 de abril de 2015.

 

No evento, a Aneel, a Coelce e o Conselho de Consumidores da

Coelce apresentaram propostas. O espaço também foi aberto aos

participantes em geral. O coordenador do Núcleo de Energia da

FIEC, Jurandir Picanço, que também é do Conselho de

Consumidores da Coelce, representou a indústria na audiência e

explicou os motivos do desequilíbrio tarifário, entre eles, o ano

eleitoral, e também propostas para atenuar os reajustes.

 

A Aneel é a entidade reguladora federal responsável por regular e

fiscalizar os serviços de energia elétrica, bem como por fixar o

valor da tarifa de energia elétrica. De acordo com a agência, as

audiências públicas acontecem periodicamente para ouvir a

sociedade antes de tomar a sua decisão.
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