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DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 87/2015
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015YETIJ2
ASSUNTO: INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – ARAGUAÍNA - TO.

RELATÓRIO
Município: Araguaína - TO
Usuário: Elcia Tavares dos Santos
Nº da conta/ endereço: 0015545-5 Rua 14 de Janeiro, nº 993, Setor São João
Contato: (063) 3414 – 1823
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins, protocolada
sob o Nº 2015YETIJ2, através da demandante Sra. Elcia Tavares dos Santos.
A equipe da ATR deslocou-se no dia 09/06/2015 até o local da demanda
solicitada, verificando os fatos referentes à solicitação relatada na Ouvidoria Geral
do Estado.

Verificou-se que no imóvel moram 07 pessoas e possui um reservatório de 500
litros. No momento da fiscalização o sistema de abastecimento estava normalizado,
conforme foto acima.
A equipe de fiscalização da ATR foi à Concessionária, onde a mesma não
encontrou protocolos ou ordens de serviços solicitando a verificação do problema no
abastecimento. O único protocolo que havia para essa conta foi o de número
100315054 (Quadro 03) do dia 12/03/2015 sendo a demandante atendida pelo Call
Center, cuja solicitação foi a mudança no vencimento da sua conta de água, onde foi

atendida. No quadro 04 visualiza - se melhor o último protocolo no dia 12/03/2015.
De acordo com o quadro de aviso abaixo, nos dias 29/05/2015 e 01/06/2015
houve problemas no abastecimento causado por manutenção não programada
(vazamentos em rede), gerando como consequência pressão baixa e provavelmente
falta de água por um período nas partes mais altas da cidade (setores relacionados
no quadro de aviso).
Diante do exposto, a Odebrecht AMBIENTAL|SANEATINS esclareceu que em
função da sua residência estar localizada na parte alta da cidade, o abastecimento
ficou prejudicado, porém por um período mínimo, normalizando logo após a
conclusão da retirada dos vazamentos.
Quadro 01: Quadro de aviso – informando motivo falta de água dia 29/05/2015

Quadro 02: Quadro de aviso – informando motivo falta de água dia 01/06/2015

Quadro 03: Protocolo de Atendimento realizado em 2.015. Solicitação de alteração na
data de vencimento da conta de água.

Quadro 04: Tela que mostra o último protocolo de atendimento.

CONCLUSÃO
Foi constatado que no dia 09/06/2015, data da fiscalização da ATR, o serviço
estava em plena normalidade. Conforme quadro de aviso da Concessionária, nos
dias 29/05/2015 e 01/06/2015 houve problemas no abastecimento causado por
vazamentos na rede, gerando manutenção não programada, e como consequência
pressão baixa, ocasionando falta de água por um determinado período nas partes
mais altas da cidade (setores relacionados no quadro de aviso).
Portanto, conforme a situação e os procedimentos realizados considera-se a
demanda encerrada.

Palmas, 22 de Junho de 2015.
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