
 

 

Campina Grande, 26 de setembro de 2022. 

 

ENCONTRO DO CANDIDATO AO GOVERNO DA PARAÍBA, 

VENEZIANO, COM TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 

 

No dia 26 de setembro de 2022, às 10 horas, no auditório do Sindicato dos 

Urbanitários da Paraíba – STIUPB, o candidato ao governo da Paraíba, o excelentíssimo 

senhor Senador da Republica, Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, esteve reunido 

com trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de saneamento básico do estado com vista 

a realizar a seguinte pauta:  

  Debater a Gestão Pública de Excelência como compromisso político do/a 

próximo/a Governador/a. 

Considerando que o Saneamento Básico, em especial o abastecimento de água e 

o esgotamento sanitário são serviços públicos essenciais à vida; 

  Considerando os termos da Resolução 64/292, de 2010, da Assembleia Geral da 

ONU, orientados pelo melhor entendimento de diversos instrumentos normativos 

internacionais ratificados pelo Brasil, que reconhece o direito à água ao saneamento como 

direito humano fundamental. 

  Considerando que o Saneamento Básico integra as políticas de infraestrutura e sua 

interface com a saúde pública, o desenvolvimento social e econômico sustentável; o meio 

ambiente e sua relação com a educação ambiental e um conjunto de produtos e serviços 

essenciais à vida humana, à fauna e à flora, e à soberania governamental e popular; 

 

  O STIUPB – Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba, vem 

apresentar ao candidato a governador do Estado da Paraíba, a presente Carta de 

Compromisso, na qual são elencadas questões fundamentais que devem ser consideradas 

por que aspira a ocupar tal cargo, no sentido de garantir o acesso à água de qualidade e 

ao esgotamento sanitário como um direito da população paraibana, e não como 

mercadoria para exploração econômica por grandes empresas. 

 

 

 

 

 



  Considerando que a CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 

comprovou em 2022 sua capacidade econômico-financeira, com vistas ao cumprimento 

das metas de universalização estabelecidas no Novo Marco Legal do Saneamento, com 

aprovação dos estudos pela ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e 

pela ARPB – Agência Reguladora da Paraíba, e considerando o fracasso da privatização 

das empresas de saneamento em todo o mundo, provocados por baixos investimentos e 

adoção de tarifas elevadas. 

  Levando em consideração cinco eixos de COMPROMISSOS que entendemos 

como importantes para: 

 

  1. Preservação do Serviço Público de Saneamento em todo o Estado da Paraíba, 

garantindo a água como um bem público e o acesso ao saneamento como um 

direito humano fundamental. 

 

  2. Revisão das tarifas de água e esgoto, com metodologia definida a partir de 

audiências e consultas públicas, como determina a Lei Federal nº 11.445/2007 

(Lei do Saneamento). 

 

  3. Implantação de boas práticas de governança e transparência na CAGEPA, em 

cumprimento a Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), possibilitando uma 

gestão pública de excelência. 

 

  4. Garantia ao acesso aos serviços de água e esgoto à população carente, com 

ampliação do Programa de Tarifa Social e apoio institucional do Governo do 

Estado na captação de recursos para universalização do saneamento na Paraíba. 

 

  5. Implantação de uma Política de Gestão de Pessoas que promova a valorização 

do empregado, garantindo eficiência operacional e satisfação da população. 

 

 

 

ASSINATURA DA CARTA COMPROMISSO COM O SANEAMENTO 

BÁSICO COMO DIREITO HUMANO E BEM PÚBLICO. 

 

Campina Grande, 26 de setembro de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO 

Senador da República 

Candidato ao Governo da Paraíba - MDB - 15 

 

 


