DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 119/2015
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015JQWY7R
ASSUNTO: VAZAMENTO NA REDE – ARAGUAÍNA - TO.
RELATÓRIO
Município: Araguaína - TO
Usuário: Graça Figueira
Nº da conta/ endereço: Rua Deuvaldo de Moraes, próximo da academia Boa Forma
Contato: Não informado
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins, protocolada
sob o Nº 2015JQWY7R, através da demandante Sra. Graça Figueira.
A ATR entrou em contato com a Concessionária no dia 17/08/2015, verificando
os fatos referentes à solicitação relatada na Ouvidoria Geral do Estado.
A demandante Senhora Graça Figueira informou através da ordem de serviço
180820603 (Quadro 01), gerada pela a central de atendimento 0800-6440-195, que
havia um vazamento na parte externa do imóvel e, conforme análise, o serviço foi
selecionado para execução por ordem de prioridades, sendo atendida no mesmo dia
12/08/2015 às 22:32 horas e em seguida registrada uma nova OS de número
180823969 (Quadro 2) para recomposição da calçada e limpeza do local, cujo
atendimento foi realizado no dia 14/08/2015 às 16:17 horas.
Diante do exposto, a Odebrecht Ambiental / Saneatins esclareceu que em
função de obras de pavimentação e drenagem pluvial que vem acontecendo no
município de Araguaína, foi gerada uma grande demanda extra de vazamentos,
sendo as que prejudicavam o abastecimento colocadas em ordens de prioridade
para execução.

Quadro 01: Registro de atendimento solicitação de retirada do vazamento.

Quadro 02: Ordem de serviço para recomposição da calçada.

CONCLUSÃO
Verifica-se que a Odebrecht Ambiental / Saneatins tomou as providências
necessárias realizando os serviços de retirada de vazamento externo e reposição de
calçada, esclarecendo que o problema foi consequência de obras de pavimentação
e drenagem pluvial que vem acontecendo no município de Araguaína, e, portanto,
conforme a situação e os procedimentos realizados considera-se a demanda
encerrada.
Palmas, 25 de Agosto de 2015.
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PRESIDÊNCIA DA ATR
I - Ciente;
II - Remeta-se a resposta da demanda à CGE
para as providências cabíveis.
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