SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 66/2015
DA: COORDENADORIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015ZJZT49
ASSUNTO: INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – PARAÍSO - TO.

RELATÓRIO
Conforme reclamação registrada através na Ouvidoria Geral do Estado do
Tocantins, protocolada sob o Nº 2015ZJZT49, a demandante Sra. Carla Marlei
Rodrigues, residente à Rua 09, quadra 08, Lote 07, Setor Aeroporto, conta 02266962, relata que: “desde abril de 2015 a falta de água é constante no Setor, e que
por diversas vezes ligou na Empresa ODEBRECHT Ambiental registrando as
devidas reclamações, obtendo uma solução, mas logo o problema retornava.
Esse mês de maio, nos dias 05 e 06, novamente voltou a falta de água. Ligou
na Empresa e a mesma informou por meio do 0800 que não sabia sobre o
problema, mas que enviaria uma equipe técnica. Até a presente data não houve
a referida visita e nem a normalização do fornecimento de água”.
A princípio, observou-se que o usuário do serviço público de abastecimento de
água, assegurou o que constitui seu direito, em recorrer aos setores competentes e
à Entidade Reguladora, nos casos de não atendimento de suas reclamações pelo
prestador dos serviços.
A Concessionária informou que o Setor em questão (Aeroporto), detém um
abastecimento regular e acredita que a reclamação da cliente está ligada ao fato de
haver obras de Expansão da Rede de Esgoto em região circunvizinha, onde já
houve alguns rompimentos de tubulação devido à obra.
Para que fosse possível a viabilização de tais obras, tornou-se necessário o
fechamento de registros, o que naturalmente interrompeu o abastecimento do Setor
Aeroporto, o qual a Concessionária admite ter refletitido no atendimento não só da
reclamante, mas de outros moradores também. São casos isolados e de rápida
manutenção quando ocorrem, pois o Setor é onde está situado o Hospital Regional
de Paraíso (onde há prioridade máxima e cuidados redobrados).

Verificaram-se no sistema as reclamações da cliente e percebeu-se que todas
as OS’s foram atendidas e solucionadas quando reclamadas. Ressalta-se, inclusive,
que houve vazamentos em rede por motivo das citadas obras, vazamentos ocorridos
sem causas específicas (desgaste natural/pressão) e manutenção em registro que
atende todo o setor.
Foi observado ainda não haver reservatório no imóvel. São 02 residências
abastecidas pelo mesmo hidrômetro, com cerca de 7 (sete) moradores.
Constatou-se que na data 13/04/2015 às 11h49min, foi solicitado pela
demandante uma verificação de falta de agua conforme ordem de serviço 18042244,
imagem abaixo.

*No atendimento desta demanda foi verificado que o registro de distribuição do setor apresentou falha,
obstruindo a passagem da água com maior vazão.

Dia 14/04/2015, nova solicitação onde constatamos que havia um problema de
automação e que já havia sido resolvida, ordem de serviço 180423845.

* Foi realizado a substituição do registro de Distribuição do Setor.

Em 21/04/2015, demandante fez uma reclamação no 0800 onde foi informada
de que o problema era em decorrência de manutenção na rede de Distribuição de
Água do Setor decorrente de vazamento, protocolo abaixo.

*Manutenção de rede (vazamento).

Ordem de serviço solicitado em 29/04/2015 as 09h37min, foi feito a
verificação e constatado que o registro de Distribuição ficou obstruído depois de
retirada do vazamento.

*Foi realizado manutenção em registro

E por fim dia 06/05/2015, O.S. 180507309, foi verificado novamente que a
interrupção foi devido manutenção em rede por vazamento.

*Vazamento em rede.

Portanto, em decorrência da reclamação da demandante é imprescindível
informar, que em todas as solicitações a empresa se mostrou pronta em atender, no
caso em que o 0800 não informou o motivo da falta de água, foi por tratar - se de
uma paralização não programada e vazamentos, devido obras de ampliação de rede
de esgoto, que neste caso gerou uma ordem de serviço para ir até a localidade para
informar ao usuário.
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CONCLUSÃO
Conforme exposto, verifica-se através dos registros de atendimentos, que a
Concessionária atendeu às solicitações da Sra. Carla Marlei Rodrigues, e no caso
onde o Call Center (08006440195) não informou o motivo da falta de água, tratou-se
de uma paralização não programada e eventuais vazamentos, devido obras de
ampliação de rede de esgoto, os quais geraram a necessidade de manutenção
corretiva no sistema de abastecimento de água, e portanto, considera-se a demanda
encerrada.

Palmas, 14 de Maio de 2015.
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