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OUVIDORIA AGEREG 
 

 

A Ouvidoria da AGEREG é um canal permanente de comunicação e mediação, no âmbito 

administrativo, entre as concessionárias dos serviços públicos regulados e os usuários 

consumidores. Ela realiza a mediação, o recebimento e encaminhamento de 

manifestações, respeitando os princípios da imparcialidade, impessoalidade, 

publicidade e ética. 

 

Todo cidadão que se sentir refém da ineficácia dos serviços prestados à população deve 

acionar a Ouvidoria AGEREG, que está aberta a acolher as suas manifestações.  
 

 

ATENDIMENTO 
 

Há diversos canais de comunicação disponíveis para atendimento dos usuários dos 

serviços públicos. Por meio deles são registradas as manifestações, fornecidas 

informações ou orientações. Os canais de atendimento disponíveis na Ouvidoria 

AGEREG são: 

 

 

Telefone: (67) 3314 9945 

 

Presencial (na sede da AGEREG): Rua Eduardo Santos Pereira, 1725 – Vila gomes 

 

Aplicativo de mensagens whatsapp: (67) 9 8477 3354 

 

E-mail: ouvidoria@agereg.campogrande.ms.gov.br 

 

Ofício 
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Manifestações 
 

 

A Ouvidoria AGEREG, por meio dos canais de atendimento, acolhe os tipos de 

manifestações classificados e definidos na Instrução Normativa nº 1 da Ouvidoria-Geral 

da União da 

Controladoria-Geral da 

União de 05/11/2014. 

 

As manifestações são 

classificadas, registradas, 

encaminhadas ou 

mediadas e respondidas 

ao usuário manifestante.  

 

Sugestão: proposição de 

ideia ou formulação de 

proposta de 

aprimoramento de 

políticas e serviços 

prestados pela 

Administração Pública; 

 

Elogio: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou 

atendimento recebido; 

 

Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração; 

 

Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; 

 

Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de 

órgão de controle interno ou externo. 
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ATENDIMENTO EM NÚMEROS 

 

No ano de 2019 a Ouvidoria AGEREG realizou o total de 11.285 atendimentos. 

 

10.479 atendimentos foram resolvidos de imediato, sem a 

necessidade de registro de protocolo (manifestação); 

 

  

 806 atendimentos foram registrados e protocoladas manifestações.  
 

O gráfico abaixo ilustra os quantitativos acima: 
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Abaixo segue a distribuição mensal das 806 manifestações registradas 

durante o ano.  

 

Em média foram 67 manifestações por mês, veja o gráfico: 

 

 

 
 

 

Do total 806 manifestações do período, 772 registros - 95,8% - encontram-

se mediados, respondidos e encerrados. 
 

O restante, 34 registros - 4,25% - estão sendo tratados conforme suas 

particularidades e prazos. 
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CANAIS DE ATENDIMENTO EM NÚMEROS 

 

Do total de 11.285 atendimentos do ano, 11.071 foram via telefone, e 214 atendimentos 

nos demais canais disponibilizados (email, WhatsApp, ofício e presencial). 
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Entre os canais de atendimento disponíveis, o telefone é o mais acessado pelos 

usuários. No período de janeiro a dezembro de 2019, foram 11.071 registros, 

responsável por 73% do total registrado.  

 

Em seguida temos o WhatsApp com 89 registros. 

 

Os atendimentos presenciais somam 59, email com 54 e por último as 

manifestações que chegaram via ofício somam 12 registros.  

 

 

 

 

 

O gráfico abaixo apresenta em percentuais a distribuição de registros por canal de 

atendimento: 
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Neste ano a Ouvidoria AGEREG disponibilizou mais um canal de atendimento, o aplicativo de 

mensagens whatsapp. A intenção é ampliar as possibilidades de acesso do cidadão à Agência de 

Regulação, tornando o atendimento mais simples e ágil.  

 

Além disso, o whatsapp também funciona como canal complementar, uma vez que 

muitos atendimentos que se iniciam por meio dos demais canais acabam migrando para 

o whatsapp.  

 

Essa migração ocorre justamente por tratar-se de um canal dinâmico e prático, capaz de 

enriquecer e dar força à manifestação do usuário quando utilizado para envio de 

imagens ou vídeo do problema relatado na manifestação.  

 

 
 

De janeiro a abril os atendimentos por meio do whatsapp tiveram um aumento gradual; 

maio, junho e julho houve queda, e no mês de setembro a dezembro o aumento 

exponencial se deu em razão da intensificação das ações de divulgação do canal.  

 

 

 

MANIFESTAÇÕES POR MOTIVAÇÃO 
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A motivação permite visualizar a necessidade imediata do manifestante ao entrar em 

contato com a Ouvidoria da AGEREG. 

 

O gráfico abaixo mostra que a reclamação lidera o motivo das manifestações, sendo 

responsável por 88,7% do total registrado. Este percentual anuncia usuários insatisfeitos 

com a qualidade dos serviços públicos oferecidos, o que se confirma observando que, 

ao longo do período apurado, não há registros de manifestação do tipo elogio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dentre as manifestações classificadas e definidas, a Ouvidoria AGEREG incluiu para 

registro o motivo “Fora da competência AGEREG”, para classificar manifestações de 

assuntos relacionados aos serviços públicos não regulados por esta Agência. 

 

As manifestações do tipo solicitações classificam registros que se referem às 

informações gerais, interposição de recurso administrativo, inclusão na tarifa social da 

concessionária Águas Guariroba e extensão de rede de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 
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Recurso Administrativo 

 

 

O usuário dos serviços públicos que não estiver de acordo com o Termo de Ocorrência 

(notificações) lavrado pela concessionária, poderá se manifestar em sua defesa, 

primeiramente na concessionária e posteriormente, caso ainda não esteja de acordo, ao 

Presidente da Agência de Regulação. Neste caso, o usuário deve buscar atendimento 

presencial na Ouvidoria AGEREG e protocolar seu recurso administrativo. 

 

A Ouvidoria AGEREG realizou 53 atendimentos presenciais de janeiro a de dezembro de 

2019, todos os usuários interpuseram recurso administrativo – abertura de processo. 

 

Segue abaixo o gráfico:  

 
 

 

Processos Administrativos 

 

Ao longo do ano 2019, foram abertos 53 processos administrativos. Sendo necessário 

realizar 41 audiências de mediação e conciliação, 05 processos foram solucionados com 

acordo entre as partes apenas com mediação telefônica, email e whatsapp, sem 

necessidade de audiência, e 07 processos estão percorrendo os trâmites de mediação 

e/ou realização de audiência. 
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                     53                            41 AUDIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO                 

             PROCESSOS                   05 MEDIAÇÕES SEM NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA 

      ADMINISTRATIVOS            07 EM MEDIAÇÃO / AGUARDANDO AUDIÊNCIA 

 

 

Dos 41 processos que demandaram audiência, 31 foram solucionados com acordo entre 

as partes, 10 processos restaram sem acordo sendo direcionados para decisão 

administrativa.  
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CONCESSIONÁRIAS RECLAMADAS 
 

Durante o período apurado, a concessionária mais reclamada na Ouvidoria AGEREG foi 

a Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do município. 

 

As concessionárias Consórcio Guaicurus e CG Solurb ficam em segundo e terceiro lugar 

no ranking de reclamadas, com 3,3% e 2,2%, respectivamente. Os demais prestadores 

de serviços públicos somam apenas 1,1% das manifestações. 

 

Há 10 registros, destacados em azul, de manifestações acerca de concessionárias não 

reguladas pela AGEREG e representam 1,2% do total. 
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MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS POR CONCESSIONÁRIAS E ASSUNTO 
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ATENDIMENTO COM VERIFICAÇÃO IN LOCO  

 

O Atendimento com verificação in loco realizado pela Ouvidoria da AGEREG é uma forma 

de complementar o primeiro atendimento, independente do canal pelo qual ele tenha 

sido realizado.  

 

Ocorre por liberalidade e sensibilidade da equipe de Ouvidoria que, após avaliação da 

necessidade, problema ou dificuldade apresentada, deseja incluir informações, dados, 

imagens e/ou vídeos que possam fortalecer e evidenciar a melhoria almejada na 

prestação do serviço público. 

 

 

Principais atendimentos com verificação in loco 2019 
 

MAIO 

Rua José Tavares do Couto 

Usuário inicialmente reclamou que a concessionária não efetuou a reposição do 

pavimento. Em visita ao local junto com a área técnica da Agência verificou-se que havia 

uma mina de água próximo ao local. Foi solicitado à SISEP que efetuasse a canalização 

desta mina, para posteriormente fosse feita a recolocação do pavimento. O processo 

está em andamento a DFTS. 

Reforma do reservatório Anhandui 

Reclamação feita pelo do sub-prefeito de Anhandui referente às más condições de 

conservação do reservatório de água da concessionária. Foi verificado que o 

reservatório se encontrava em situação de abandono e intermediado uma solução. 

Foram realizados reparos no reservatório, limpeza e pintura do local. 

SETEMBRO 

Extensão de rede de esgoto na Rua Eugênia Lima no Bairro Nova Lima 

A partir da solicitação de um usuário a Ouvidoria AGEREG realizou intermediações com 

a concessionária Águas Guariroba e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos – SISEP a fim de ser realizada uma extensão de rede de abastecimento de água 

para atender moradores da rua Eugênia Lima. Foi executada a extensão de rede em 150 

metros, a visita in loco verificou o atendimento ao solicitante, bem como a execução do 

serviço de pavimentação nos termos da SISEP. 

Verificar trabalho de reposição do asfalto na Rua Antônio Maria Coelho 
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A partir da reportagem veiculada pelo jornal eletrônico Campo Grande News, que 

denunciava danificação no asfalto da rua, esta Ouvidoria iniciou os trâmites acionando 

as áreas técnicas responsáveis para verificação e reparo do pavimento.  

 

Posto de Atendimento Águas Guariroba Distrito de Anhanduí 

A Ouvidoria Agereg, em visita ao posto de atendimento Anhandui, verificou más 

condições estruturais, como cadeiras quebradas, falta de iluminação, ambiente todo 

sem limpeza. Foi solicitado à concessionária que efetuasse a limpeza do local e 

providencias quanto melhorias na estrutura que atende a população.  

 

 

 

Falta de água e baixa pressão no Bairro São Conrado 

Visita in loco realizada a partir da reclamação dos moradores do bairro São Conrado com 

a finalidade de verificar e constatar a baixa pressão na rede de abastecimento de água 

alternada com períodos de falta de água. Foram feitos registros fotográficos em várias 

residências e evidenciada a baixa pressão. Após a mediação desta Ouvidoria a 

concessionária executou uma ligação entre as redes do bairro e a pressão do 

abastecimento da água se normalizou. 
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Danificação do asfalto Rua Magnetita Bairro Coopharadio 

A partir da reportagem veiculada pelo jornal eletrônico Campo Grande News, que 

denunciava danificação no asfalto da rua Magnetita – bairro Coopharadio após transitar 

um caminhão de coleta de lixo, a Ouvidoria AGEREG visitou o local para averiguar a 

situação, posteriormente solicitou à concessionária que verificassem os motivos do 

asfalto ter cedido. A Águas Guariroba identificou um vazamento subterrâneo e 

solucionado em seguida, com reposição do pavimento. 

 

OUTUBRO 

Rede de esgoto na E.E. Antônio Delfino Pereira 

Solicitação de mediação junto a concessionária Águas Guariroba, advinda da Secretaria 

Estadual de Educação a esta Agência de Regulação, a fim conseguir implantação de rede 

de esgoto na escola estadual Antônio Delfino Pereira. A Ouvidoria AGEREG realizou duas 

vistas in loco buscando alternativas de solução.  

Rede de esgoto na Rua Charlote no Bairro Aero Rancho 

Solicitação de mediação, enviada via ofício à AGEREG, para implantação de rede coletora 

de esgoto na rua Charlote, a visita in loco verificou a situação atual dos moradores e 

prestou esclarecimentos quanto aos custos para o serviço e os dispositivos do 

regulamento de prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto. 

Queda do reservatório de água Rua Galiléia na Vila Adelina 

A partir de matéria veiculada pelas mídias locais, que veiculavam a queda de um 

reservatório de água (desativado) na rua Galiléia, a Ouvidoria AGEREG realizou três 

visitas in loco a fim de acompanhar as providências tomadas pela concessionária no que 

se refere aos danos causados a vizinhança e às medidas de segurança. 

 

NOVEMBRO 

Condomínio Vancouver no Bairro Chácara Cachoeira 

Foram registradas várias reclamações de falta de água do mesmo condomínio. A 

Ouvidoria AGEREG realizou mediações para o abastecimento alternativo das casas do 

condomínio e efetuou a visita in loco no momento em que a concessionária esteve no 

local para verificações e acompanhamento da solução. Foram identificados dois 

vazamentos internos subterrâneos na rede de abastecimento de água do condomínio, 

e outro vazamento próximo ao local, todos os vazamentos geravam juntos a baixa 

pressão no abastecimento de água aos moradores. 

Demolição de reservatório desativado no Bairro Parque dos Ipês 
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Acompanhamento da execução de demolição do reservatório desativado localizado no 

bairro Parque dos Ipês. Essa execução decorreu do processo administrativo nº 

85504/2019-11, aberto nesta Ouvidoria. 

Pavimentação da Rua Pistóia no Bairro Monte Castelo 

Em razão de uma reclamação registrada na Ouvidoria AGEREG, de repavimentação mal 

executada no caso de um reparo na rua Pistóia, esta ouvidoria realizou visita in loco para 

verificação da situação e identificou que a repavimentação decorrente da extensão de 

rede da rua também foi executada fora dos padrões exigidos pela SISEP. A 

concessionária está avaliando a reposição do pavimento de toda a rua. 

 

 

PROPOSTAS DE MELHORIAS 2019 
O QUE A OUVIDORIA PROPÔS À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS GUARIROBA 

 

Durante o período de janeiro a dezembro/2019 a Ouvidoria AGEREG efetuou diversas 

ações buscando melhorias na prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, que lidera as reclamações registradas na AGEREG.  

 

Seguem abaixo as principais melhorias: 

 

 Ampliação dos canais de atendimento da concessionária com a implantação o canal 

WhatsApp; 

 

 Ampliação do atendimento do canal AGÊNCIA VIRTUAL localizado no site da 

concessionária, disponibilizando ao usuário a possibilidade de solicitar o serviço de 

ligação nova de água e/ou esgoto, solicitação de troca de titularidade e religação.  

 

 Cadastramento do envio de faturas por e-mail; 

 

 Parcelamento de débitos via boleto aos usuários que já não possuem ligações ativas. 

 

Aplicativo Águas Guariroba possibilitando aos usuários: Consultar débitos em aberto, 

emitir 2ª via de fatura, acompanhar histórico de faturas quitadas e histórico de 

consumo, realizar pagamento de fatura e agendar pagamentos de fatura via cartão de 

crédito; 

 



 
 
 
 
 

20 
Elaborado por Natalia Castro Souto Pess 413745/1 
 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – AGEREG 
Rua Eduardo Santos Pereira, 1725 – Vila Gomes – Campo Grande/MS 

Tel. (67) 3314 - 9945 

Automatização do atendimento via URA (Unidade de Resposta Audível) possibilitando 

ao usuário o acesso à consultas e solicitações de serviços. 

 

 Implantação de sistema de retorno automático de chamadas para quando um usuário 

não conseguir ser atendido ou quando em atendimento encerra-se a ligação. 

 

 Canal de atendimento gratuito – 0800 642 0115 - para ligações a partir de telefones 

públicos, fixos e móveis dos usuários a Águas Guariroba. Solicitado pela Ouvidoria 

AGEREG, atendida a solicitação e implementado em Julho/2019. 

 

 Inserção de link, no site Águas Guariroba, direcionando o usuário ao site da AGEREG; 

 

 Apesar das melhorias de atendimento solicitadas e atendidas (descritas acima) a 

Ouvidoria Agereg, por meio de ligações testes ao call center da concessionária 

identificou o tempo de espera de até 13 minutos e 30 segundos no mês de 

novembro/2019, foi então realizada uma reunião extraoficial para tratar do assunto, 

uma vez que durante todo o ano foram emitidos alertas relacionados à fila de 

atendimento. Nas datas posteriores, após providências da empresa, o tempo de espera 

máximo chegou a 6 minutos e 45 segundos. 

 

 

Solicitação de melhorias em andamento e fase de implementação: 

 

 

 Inclusão de informações, no verso da fatura de água e esgoto, sobre a gratuidade das 

ligações de qualquer natureza para o canal de atendimento telefônico (0800) da Águas 

Guariroba. Implantação em janeiro/2020; 

 

 Inclusão e melhoria das informações, no verso da fatura de água e esgoto, sobre a 

Ouvidoria da Agência de Regulação, horário e requisitos para atendimento. Implantação 

em janeiro/2020; 

 

 Solicitação de reforma no imóvel e na estrutura de atendimento do posto da 

concessionária em Anhandui. Previsto início das obras em fevereiro/2020 
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REALIZAÇÃO DE VISITAS E TRABALHOS EXTERNOS   

 

Sempre que possível e/ou necessário, a equipe da Ouvidoria AGEREG realiza visitas às 

concessionárias reguladas pela Agência. Em agosto/2019, parte da equipe realizou uma 

visita de cortesia a Águas Guariroba. 

 

Tendo em vista ser a concessionária mais reclamada e, por decorrência, a concessionária 

com qual a Ouvidoria estabelece contato diariamente, é importante que seja fundada 

uma relação de proximidade e cordialidade entre os colaboradores Águas Guariroba e 

servidores AGEREG, consideramos que uma boa relação traz benefícios diretos aos 

usuários que acionam a Ouvidoria, uma vez que ela facilita as mediações de conflitos. 

Abaixo alguns registros da visita: 

 

 
 

TRABALHOS EXTERNOS 

Implantação de rede de esgoto na Rua Mirandela no Bairro Novos Estados 

Em atendimento a solicitação registrada na Ouvidoria por uma moradora do local, a 

Ouvidoria AGEREG realizou visita in loco identificando 27 residências que seriam 

beneficiadas com a implantação da rede de esgoto na rua Mirandela. Foi realizada a 

mediação entre cidadão e concessionária sendo atendida a implantação da rede. 

Implantação de rede de abastecimento de água no distrito Anhandui 

A Ouvidoria AGEREG visitou o posto de atendimento da Águas Guariroba ano distrito de 

Anhanduí a fim de acompanhar os moradores que solicitavam extensão de rede de 

abastecimento de água. Ao todo foi realizado 340 metros de extensão de rede nos 

seguintes endereços: Via Lateral, quadra 57, lote 5 e 6; ruas Das Mangueiras, 531, 

quadra 106, lote 03. 

Implantação de rede de esgoto no Bairro Dalva de Oliveira 
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Usuário cidadão realizou denúncia nesta Ouvidoria de despejo de esgoto em vias 

públicas do bairro Dalva de Oliveira. Foi verificado em visita in loco a veracidade das 

informações bem como a situação descrita pelo usuário, realizado registro de imagens 

e posteriormente foi efetivada uma reunião com os dirigentes da concessionária Águas 

Guariroba e mediado uma solução para o problema do bairro. A rede de esgoto será 

executada conforme aprovação do projeto e iniciada em abril de 2020. 

 

 

CONCLUSÃO 
ANÁLISE CRÍTICA 

 

Durante o ano de 2019, a equipe da Ouvidoria Agereg identificou, além dos pontos 

de melhorias já expostos acima, a necessidade de informar o cidadão, não apenas 

sobre os seus direitos, mas também acerca dos seus deveres relacionados à prestação 

do serviço público, e sobretudo, sobre a existência da Agência de Regulação e sua 

função. 

 

A Ouvidoria AGEREG depara-se diariamente com usuários carentes de informações e 

desamparados frente às necessidades e problemas relacionados à prestação de serviços 

executados pelas concessionárias. 

 

Muitos, infelizmente, desconhecem a existência da Agência e de sua função reguladora, 

desconhecem que há uma ouvidoria para atendê-los, informá-los e mediar conflitos 

buscando uma conciliação entre as partes. 

 

Buscando preencher esta lacuna, a Ouvidoria da AGEREG criou o projeto ‘Ouvidoria 

Itinerante’. 

 

 

O projeto tem como objetivo: 

 

 Oferecer acesso à população mais carente um serviço que atenda suas necessidades 

próximos à sua residência; 
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 Levar informações sobre a prestação dos serviços públicos objetos de regulação da 

AGEREG: leis, regulamentos, direitos e deveres, em todas as regiões de campo grande ; 

 

 Estimular a participação popular facilitando o acesso e aproximando o cidadão à 

AGEREG e às concessionárias prestadoras de serviços públicos; 

 

 Informar o usuário da missão da Agência de Regulação e de como a AGEREG pode 

mediar conflitos, buscar soluções negociadas e melhorias nos serviços prestados à 

população; 

 

 Apresentar detalhes dos procedimentos, atendimentos às manifestações e de como 

é possível e importante a participação ativa dos usuários nos processos de melhorias 

dos serviços públicos prestados pelas concessionárias; 

 

 

Para informações ou esclarecimentos entrar em contato com a Ouvidoria 

pelo telefone 3314 9945. 

 


