DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 150/2015
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015JSF6JH
ASSUNTO: FATURA – GURUPI - TO.
RELATÓRIO
Município: Gurupi - TO
Usuário: Carlos Roberto Xavier de Carvalho
Nº da conta/ endereço: 0053530-3 / Av. Rio Grande do Sul nº 738
Contato: (63) 3216-1099
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins,
protocolada sob o Nº 2015JSF6JH.
A ATR entrou em contato com a Concessionária no dia 10/09/2015,
verificando os fatos referentes à solicitação relatada na Ouvidoria Geral do Estado.
A Odebrecht Ambiental/Saneatins, em atendimento a Solicitação da
Ouvidoria em questão, informou que esteve na residência do Sr Carlos Roberto
Xavier de Carvalho no dia 11/09/2015 onde ele mesmo atendeu e acompanhou a
vistoria do encanador, onde não foi apresentado nenhum vazamento, conforme a
ordem de serviço apresentada no Quadro 01. Após a visita por liberalidade da
Odebrecht Ambiental/Saneatins foi oferecido um desconto de 30% sobre o
excedente, onde a fatura do mês de Agosto ficaria R$ 157,84 (cento e cinquenta e
sete reais e oitenta e quatro centavos). Devido o não aceite do cliente, foi aberta
uma ordem de serviço para verificação do hidrômetro.
Segundo a Concessionária, o hidrômetro foi retirado dia 25/09/2015 e com
previsão de resposta para 25/10/2015.

Quadro 01. Ordem de Serviço 180920086 – Vistoria domiciliar.

CONCLUSÃO
Conforme verificado, não havia vazamento na residência e o usuário não
aceitou o desconto proposto pela Concessionária. Posteriormente, optou-se pela
retirada do hidrômetro para averiguações, com previsão de resposta para
25/10/2015.
A ATR solicitou o resultado das aferições e aguarda a resposta para realização
de procedimentos cabíveis conforme constam nas Resoluções da ATR.

Palmas, 30 de Setembro de 2015.

Engº Sérgio Augusto T. Andrade
Mat 357884-1
PRESIDÊNCIA DA ATR
I - Ciente;
II - Remeta-se a resposta da demanda à CGE
para as providências cabíveis.

PEDRO ADROALDO DA SILVA
Vice Presidente - ATR

