
Busque abaixo o que você precisa!

 

Home
Executivo
Legislativo
Judiciário
Eleições

Odilon Aguiar ressalta audiência para tratar de aumento na
tarifa de energia
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O deputado Odilon Aguiar (PMB) salientou, durante o segundo expediente da

sessão plenária desta quarta-feira (04/05), a realização de audiência pública na

tarde de hoje, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, para debater o

aumento na conta de energia elétrica no Ceará.

Segundo o parlamentar, a tarifa de energia está exorbitante e com constantes
aumentos por parte da Companhia Energética do Ceará (Coelce). “Não consigo
entender por que o Estado tem o maior reajuste do Nordeste e o 4° maior do
Brasil. Precisamos rever essa taxa”, apontou.

O deputado salientou também que a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) suspendeu o contrato com a Agência Reguladora de Serviços Públicos
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Delegados do Estado (Arce). “A Arce fiscaliza os procedimentos dentro do
Estado. Com a suspensão desse contrato, ninguém está fiscalizando a Coelce.
Tem aumento na fatura com o apoio da Aneel”, assinalou.

Durante pronunciamento, Odilon Aguiar parabenizou o aniversário de
emancipação do município de Taúa, que, nesta terça-feira, completou 214 anos.
“Parabéns aos 58 mil habitantes daquele município, que é ordeiro e de gente do
bem”, ressaltou.

Em aparte, o deputado Joaquim Noronha (PRP) destacou que o aumento na
tarifa de energia é acima da inflação. “Precisamos analisar qual é o critério que a
Coelce usa para estabelecer esses aumentos”, disse.

O deputado Renato Roseno (Psol) frisou que o aumento na tarifa de energia
elétrica cearense foi de 14%. “O modelo de privatização dos serviços essenciais
foi um erro do PSDB, porque só visa ao lucro. Precisamos saber qual o motivo
que a Coelce usa para aumentar a tarifa”, assinalou.

O deputado Roberto Mesquita (PSD) também criticou o aumento na tarifa de
energia no Ceará. “A Coelce não respeita o Poder Estadual e não vai conseguir
enganar o povo por tanto tempo”, afirmou.

O deputado Agenor Neto (PMDB) salientou que a Coelce está “sem comando”.
“Não existe um comportamento em regra. Estamos vendo que a Coelce cobra
mais do cearense”, observou.
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