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14
mil pedidos de novas ligações estão
pendentes
De acordo com relatório da Arce, as pendências necessitam de obras para serem concretizadas
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A Coelce informou que investiu R$ 426,6 milhões no ano
passado, recurso destinado à extensão e incorporação de
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Passar a contar com o serviço de abastecimento de energia no Estado
tem sido bem mais difícil do que o esperado. Até janeiro de 2016, cerca
de 14 mil pedidos de novas ligações encontravam-se pendentes por
parte da Companhia Energética do Ceará (Coelce), segundo informação
da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará (Arce). Para tentar regularizar a situação, uma reunião entre os
dois órgãos está marcada para a próxima sexta-feira (26), onde será
discutido o plano de ação da Companhia.

As pendências são de ligações que necessitam de obras para serem
concretizadas. Conforme o plano apresentado pela Coelce à Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a previsão para a conclusão desses
trabalhos é dezembro de 2017, prazo considerado inadequado pela Arce
diante da urgência da situação.
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novos clientes ( FOTO: ÉRIKA FONSECA ) Conforme dados da Agência, até o fim de 2015 o montante chegou a
18.514 ligações, sendo 6.476 processos suspensos devido a

inconsistências ou pendências tanto por parte do interessado como por parte da própria Coelce e um pouco mais de 12 mil,
65% de toda a demanda, apenas aguardavam a execução de obras por parte da Companhia. Sendo assim, na reunião serão
estabelecidos prazos e exigido que o plano de ação da concessionária de energia conte com mais investimentos.

"O direito do consumidor não está sendo garantido. Imagina você ter toda uma dificuldade de reunir recurso para abrir uma
escola e não conseguir inaugurar por falta de energia. Isso vai contra o próprio crescimento econômico da cidade, afeta
toda a sociedade", comenta o presidente do Conselho diretor da Arce, Adriano Campos Costa. Segundo ele, o tempo médio
de atendimento para reabastecimento de energia elétrica na Capital e Região Metropolitana em caso de queda também
será discutido na reunião. "Esse tempo pode chegar a 10h ou 11h e queremos reduzir para até 3 h".

A assessoria de imprensa da Coelce não esclareceu as dificuldades enfrentadas para o cumprimento dos pedidos de
ligação. Informou, no entanto, que a concessionária realizou 153.336 novas ligações, instalou mais de 2 mil km de rede
área, 30 mil postes e 2500 transformadores em todo o Estado no ano de 2015. Disse, também, que mil pessoas trabalham
atualmente na área de Engenharia e Execução. A Companhia informou, também, ter investido R$ 426,6 milhões no ano
passado, 55% a mais que 2014, recurso esse destinado principalmente à extensão e incorporação de novos clientes, à
melhoria da qualidade do serviço e ao combate ao furto de energia elétrica.
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