
Eleições do
Conselho de Administração

Boletim Informativo

 O Sindágua-DF apresenta os candidatos ao pleito da vaga de representante 
dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caesb, em cumprimento a Lei 
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

  Lembramos a todos que as eleições acontecem nos dias 27, 28 e 29 de janeiro 
e que este sindicato fez alguns questionamentos a todos os candidatos no intuito de 
esclarecer aos caesbianos sobre o posicionamento e opinião de temas importantes 
no debate pela defesa de uma empresa pública de saneamento eficiente e de 
qualidade.

  Para tanto, buscamos debater sobre possíveis temas que poderão ser 
discutidos no âmbito do Conselho de Administração tais como: privatização, 
terceirização, parcerias público privadas e abertura de capital.

 Portanto, devemos estar atentos quanto ao papel dos representantes nas 
decisões da empresa bem como observar sua postura frente aos temas de interesse 
da categoria de maneira que devem sempre estar informando os trabalhadores 
sobre as pautas em debate naquele Conselho.

"O Sindágua-DF informa que enviou o questionário a todos os candidatos!"
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ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAUJO

5) Qual o seu posicionamento sobre a terceirização dos 
serviços  de manutenção,  corte e religação, entre outros? 
  Como Superintendente, sempre elogiei a competência, produtividade 
e qualidade da equipe de corte. Porém, nunca escondi deles que sou 
favorável à terceirização da atividade. Os empregados do corte possuem 
capacidade e expertise e devem ser valorizados, atuando na fiscalização e 
auxiliando controle da carteira de débitos. Minha opinião, contudo, não 
deverá ser utilizada no conselho, já que a terceirização é questão de ordem 
operacional.
  
6) Se eleito como pretende atuar em relação ao 
Sindágua? 
  Como sindicalizada, espero que seja estabelecido um canal de 
comunicação para que possa atuar sempre com foco nos melhores 
interesses da Companhia e de seus empregados. Vale alertar que, 
atualmente, na CAESB, existem restrições à participação do Conselheiro 
representante dos empregados nas discussões e deliberações que 
envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios, vantagens, 
inclusive relacionadas à previdência complementar.
  
 
7) O que lhe motivou a concorrer ao cargo de conselheiro 
de administração da CAESB como representante dos(as) 
trabalhadores(as)? 
  Entrei na CAESB há 36 anos como atendente do 115 e cheguei a ser 
Superintendente. Fui gestora nas áreas de regulação, comercialização, 
planejamento e logística. Sou especialista em Direito do Saneamento e 
participo de muitos grupos de estudo e debates sobre o tema. Com minha 
experiência acredito ter conhecimento e, por não ser gestora, tenho 
liberdade decisória para auxiliar o Conselho no direcionamento estratégico 
da Companhia.



ARIDES JOSE DE ARAUJO

1) Apresentação do candidato.
 ARIDES JOSÉ DE ARAÚJO, Analista de Suporte ao Negócio, lotado 
na PRHM, concursado da CAESB desde 16/09/1991, Agente de Suporte ao 
Negócio até 30/04/2012 e a partir de 02/05/2012 ADMINISTRADOR.

2) Qual o seu posicionamento sobre privatização da 
Caesb?
  Sou totalmente contrário, se a iniciativa privada estivesse tão bem 
intencionada com relação ao saneamento básico, deveriam procurar 
lugares onde não existe nenhuma estrutura de saneamento e começarem a 
fazer do zero, para aí poderem explorar, ao invés disso, vemos empresári-
os, empreiteiras e especuladores de olho em empresas públicas eficientes, 
competitivas e lucrativas para explorá-las financeiramente, priorizando os 
lucros e deixando em segundo plano o que mais interessa que é o sanea-
mento básico de qualidade para a população, como a CAESB bem o faz.

3) Qual o seu posicionamento sobre o estabelecimento de 
parcerias público privadas?
 As parcerias públicas privadas, na maioria das vezes, são uma forma 
obscura de privatizar ou repassar algum bem ou serviço público para a inici-
ativa privada, o que em quase toda a sua totalidade se mostra prejudicial e 
ineficiente, portanto, de um modo geral, sou contrário a esse tipo de parce-
ria.

4) Qual o seu posicionamento sobre a abertura de capital 
da CAESB (venda de ações)?
 Sou contrário, a abertura de capital é o primeiro passo rumo à privat-
ização da empresa.

5) Qual o seu posicionamento sobre a terceirização dos 
serviços  de manutenção,  corte e religação, entre outros?
 Acredito que prioritariamente todos os serviços devem ser executados 
por funcionários da CAESB, porém alguns serviços se tornam inviáveis 
financeiramente devido ao fato da CAESB ter extinguido os cargos de nível 
fundamental em seus quadros, o que elevou o custo de alguns serviços.

6)6) Se eleito como pretende atuar em relação ao 
Sindágua?
  Pretendo atuar com parceria e transparência, conversando com o 
sindicato sobre propostas e decisões polêmicas, principalmente às que 
tratarem de possíveis vendas de ações, aberturas de capital ou privatização 
da CAESB, situações que sou totalmente contrário. Cabe ressaltar que, 
conforme o Estatuto Social da CAESB, o Conselheiro eleito não pode 
participar de assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, 
benefícios e vantagens, previdência complementar e assistenciais, bem 
como demais hipóteses que configurem conflito de interesse.como demais hipóteses que configurem conflito de interesse.

7) O que lhe motivou a concorrer ao cargo de conselheiro 
de administração da CAESB como representante dos(as) 
trabalhadores(as)?
 Vejo essa participação como uma forma de dar mais transparência 
sobre a gestão da empresa para a categoria, que com seu representante 
poderá opinar sobre os negócios da Companhia, participar da eleição e 
destituição de membros da diretoria colegiada da CAESB, fiscalizar a 
gestão dos membros da diretoria colegiada da CAESB, entre outros 
assuntos muito relevantes. Sou filho de operário da CAESB desde que se 
chamava DAE e até então não tenho conhecimento da oportunidade de um 
funcionáriofuncionário escolhido pela categoria representá-los junto ao Conselho de 
Administração da CAESB.



ÉLCIO REZENDE FREIRE

1) Apresentação do candidato.
 Nome: Élcio Rezende Freire, Cargo: Técnico de Suporte ao Negócio, 
Lotação: Sup. de Gestão de Pessoas – SGP, Tempo de empresa: 24 anos
ComCom formação contábil e especialização em negócios empresariais, fui 
gestor da SLG, onde participei da implementação das ARP e do Pregão 
Eletrônico. Na SGP, o PDV contemplou 681 empregados e pode gerar uma 
economia estimada em 702 milhões reais.

2) Qual o seu posicionamento sobre privatização da 
Caesb?
  As privatizações são associadas a má prestação de serviços, ausência 
de atendimento à população, endividamento da instituição e, 
consequentemente, pouco investimento em infraestrutura. Não é o nosso 
caso! O governo quando abre mão de atuar em setores importantes da 
economia, pode privar a população carente de receber recursos básicos 
essenciais à sobrevivência, como a água, entre outros. O investidores 
privados não são agentes públicos e nem sociais, visam apenas o lucro, 
elevando os preços das tarifas.elevando os preços das tarifas.

3) Qual o seu posicionamento sobre o estabelecimento de 
parcerias público privadas?
 É sabido que amargamos um déficit significativo em saneamento 
básico no país, e que afeta a saúde pública. Vejo as PPPs como uma forma 
viável para atenuar esse cenário. No entanto, essa parceria pode mascarar 
a capacidade do Poder Público, tendo a falsa suposição que a iniciativa 
privada será mais eficiente. O Distrito Federal não se encaixa nessa triste 
realidade. A Caesb atende 99% da população com água tratada e 89,48% 
com redes de esgoto. É, sem dúvida, uma das a empresas mais eficientes 
do Brasil e do mundo. (fonte: site Caesb).do Brasil e do mundo. (fonte: site Caesb).

4) Qual o seu posicionamento sobre a abertura de capital 
da CAESB (venda de ações)?
 A Caesb encontra-se em processo de abertura de capital para venda 
de ações por meio Oferta Pública Inicial (IPO-em inglês). A universalização 
do saneamento básico levou várias empresas a colocar ações no mercado, 
captando novos recursos para investimentos, profissionalização da gestão 
da empresa, entre outros. Poderá, também, reduzir a interferência política.

Tenho certo receio com a possibilidade da perda de autonomia de poder 
público, afetando os programas e ações da empresa, principalmente nas 
áreas de interesse social.

5) Qual o seu posicionamento sobre a terceirização dos 
serviços de manutenção, corte e religação, entre outros?
  A terceirização deve ser um meio de apoio e suporte, gerando bons 
resultados práticos. Nas atividades de corte e religação, temos um fator 
importante que é o poder de polícia para a aplicação das sanções 
administrativas, que cabe somente aos empregados do quadro da 
empresa. É preciso rever as atividades passíveis de terceirização que 
foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Caesb. Se 
ampliarmos esse leque de serviços, será o mesmo que deixar de exercer a 
gestão dos serviços públicos, ou semelhante a uma privatização.gestão dos serviços públicos, ou semelhante a uma privatização.

6) Se eleito como pretende atuar em relação ao 
Sindágua?
 O Sindágua é reconhecido por todos como uma instituição de extrema 
importância, capaz de captar os anseios dos empregados para submetê-los 
à diretoria da empresa. Enquanto gestor, tive a oportunidade de conviver 
com as relações sindicais, momentos em que pude presenciar diversas 
conquistas de grande relevância. Aprendi muito e, hoje, me sinto mais bem 
preparado. Sou filiado por acreditar na instituição. Como conselheiro, será 
essencial estreitar o relacionamento.

7)7) O que lhe motivou a concorrer ao cargo de conselheiro 
de administração da CAESB como representante dos(as) 
trabalhadores(as)?
  Após anos como gestor na empresa, pretendo ser o elo entre os 
empregados e a direção da Companhia. O Art. 2º, § 3o da Lei nº 
12.353/2010, veda a participação do representante dos empregados em 
assuntos de relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens e 
previdência complementar e assistenciais. Será necessário experiência do 
nosso representante nos aspectos técnicos e, principalmente, no trato das 
relações interpessoais com a diretoria da empresa e com seus pares. Essa 
postura de influenciador será essencial!postura de influenciador será essencial!



GILCIONE FRANCISCO DUTRA

1) Apresentação do candidato.
 Gilcione Francisco Dutra, Analista Suporte Negócio, Gerência 
Auditoria Contábil, Admissão Concurso público em 11/1995 à 25 anos, 
Contador, Advogado, Pós-Graduado Auditoria, Perícia e Controladoria. 
  
2)2) Qual o seu posicionamento sobre privatização da 
Caesb?
  Contra. Serão gerados problemas de serviços ineficientes, 
investimentos insuficientes, tarifas muito altas, falta de transparência e fim 
do subsídio às classes pobres, pois o privado só visa o lucro. Países que 
privatizaram a água estão reestatizando, pois ela é ouro do futuro, sendo 
falta de bom senso do Estado fazê-lo. Membro eleito deve demonstrar 
tecnicamente isto ao Conselho de Administração evitando prejuízos aos 
empregados e à sociedade. 

3)3) Qual o seu posicionamento sobre o estabelecimento de 
parcerias público privadas?
  Para serem efetivadas, é preciso provar que modelo será melhor que 
contratação comum. No Saneamento Básico não foi demonstrado 
efetivamente sua vantajosidade. Inclusão no Novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico de participação maciça de empresas privadas no setor 
pode ser extremamente prejudicial. Membro eleito deve avaliar 
tecnicamente com Conselho de Administração as opções para evitar piora 
na prestação de serviços e prejuízos à população.

4)4) Qual o seu posicionamento sobre a abertura de capital 
da CAESB (venda de ações)?
  Não há necessidade. Índices de liquidez estão próximos à média das 
empresas de saneamento que abriram o capital, demonstrando boa saúde 
financeira da Caesb. O Prejuízo acumulado meramente contábil deve-se 
pontualmente ao alto custo do PDV implantado e Variação Cambial com 
elevação do dólar, mas que no ano de 2021 deve-se reverter esta tendência 
para lucros Acumulados. Membro eleito deve demonstrar tecnicamente isto 
ao Conselho de Administração.

5) Qual o seu posicionamento sobre a terceirização dos 
serviços de manutenção, corte e religação, entre outros?
  Apesar de ser contra, infelizmente é um processo irreversível, mas se 
ocorrer deve ser somente no caso de ser imprescindível economicamente 
falando para garantir uma CAESB pública, mas que não ocorra na sua 
integralidade e que haja diretamente pelos empregados efetivos uma 
supervisão, fiscalização, gestão e acompanhamento sistemático destes 
processos. O Membro eleito deve defender tecnicamente tal entendimento 
junto ao Conselho de Administração. 

6)6) Se eleito como pretende atuar em relação ao 
Sindágua?
  Cobrar para garantir ao Sindágua o direito constitucional de defender 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas. Apesar do Conselho de Administração não ser 
órgão de execução como a Diretoria, defender tecnicamente que 
demandas e denúncias do Sindágua sejam devidamente acompanhadas 
pelos órgãos subordinados (Auditoria Interna/ Comitê de Auditoria), com o 
devido reporte ao Conselho. 
            
7) O que lhe motivou a concorrer ao cargo de conselheiro 
de administração da CAESB como representante dos(as) 
trabalhadores(as)?
  Ser Contador, Advogado, Pós-Graduado em Auditoria, Perícia e 
Controladoria, sem vinculação política, com reputação ilibada e atuação 
imparcial, sendo Auditor Interno Sênior experiente, com 18 anos na 
Auditoria Interna/Controladoria, subordinada direta ou por intermédio do 
comitê de Auditoria ao Conselho de Administração, sendo conhecedor dos 
seus procedimentos e atuação, podendo ajudar a decidir imparcialmente 
sobre os assuntos apresentados.



WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA

1) Apresentação do candidata.
  Sou  WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA, Analista de 
Sistema de Saneamento, da Superintendência de Obras ESO/DE, com 27 
anos de casa. Advogada(CEUB), Engª Civil(UnB) e Química(UnB-70% 
cursado); pós-graduanda em Gestão de Projetos, em Direito e 
Jurisdição(TJDFT). Com experiência gerencial (12 anos) e certificada em 
Seguridade Social.

2)2) Qual o seu posicionamento sobre privatização da 
Caesb?
  Estamos em 1º lugar no País na universalização dos serviços (Folha 
de São Paulo - 11/2020)!  Mesmo no Marco Regulatório, a privatização é 
para empresas deficitárias, que relegaram o seu dever, QUE NÃO É O 
CASO DA CAESB! Tecnicamente, adotamos tecnologias de ponta como a 
ETA Gama e contabilmente, ao confrontar ativo e passivo, somos uma 
empresa com grande potencial econômico e positiva em vários indicadores. 
Somos CONTRA A PRIVATIZAÇÃO!

3)3) Qual o seu posicionamento sobre o estabelecimento de 
parceirias público privadas?
 É comprovada a universalização dos serviços pela CAESB, além de 
atender a TODAS as exigências dos Artigos 10-A, 11_A  e 53-D, §único (Lei 
14.026/2020 – Lei do Marco Regulatório), o que afasta a necessidade de 
celebração de PPṔs também.
OO que temos a fazer é uma gestão da empresa focada em torná-la ainda 
mais forte, para ser ainda mais competitiva no novo cenário que se desenha 
do Setor, na vanguarda como exemplo de empresa pública! 

4) Qual o seu posicionamento sobre a abertura de capital 
da CAESB (venda de ações)?
  A abertura de capital, caso da SABESP, com 2º lugar na 
universalização dos serviços, com apenas 69% da população atendida com 
água potável; e a Sanepar, em 3º, com 64%, ambas, atrás da CAESB, 
comprovam que a abertura NÃO SIGNIFICA GESTÃO EFICIENTE. 
Devemos conscientizar a sociedade desta realidade! Ao invés da sedenta 
abertura de capital, devemos concentrar na melhoria da gestão, com foco 
empresarial; e expansão de mercado, com a NOSSA MARCA CAESB!

5) Qual o seu posicionamento sobre a terceirização dos 
serviços  de manutenção,  corte e religação, entre outros?
  O meu posicionamento é o dos empregados SEMPRE! Como 
porta-voz dos trabalhadores e trabalhadoras da CAESB, os interesses que 
vou defender são os da categoria. A terceirização tem sido motivo de vários 
embates, tendo sido firmado o Termo de Ajustamento TAC . Vamos discutir 
sempre os assuntos e prevalecerá o que o empregado pensa! Buscaremos 
é subsidiar as aspirações dos empregados com estudos que os viabilizem, 
para a defesa inequívoca das idéias.

6)6) Se eleito como pretende atuar em relação ao 
Sindágua? 
 O Sindágua é um importante ator de todo este processo, porque tem 
por objetivo o bem estar do empregado em todas as nuances. Vou manter 
um canal de comunicação acessível a TODOS OS EMPREGADOS E AO 
SINDÁGUA.

7)7) O que lhe motivou a concorrer ao cargo de conselheiro 
de administração da CAESB como representante dos(as) 
trabalhadores(as)? 
  Me senti nos últimos tempos, como todos, desrespeitada por tantos 
anos de dedicação! Enfrentamos vários obstáculos com o passar dos anos, 
sem deixar de tornar a CAESB a empresa com o atendimento de excelência 
à população, que também os novos colegas têm trabalhado com afinco. 
Estamos assistindo, impotentes, o denegrimento da marca CAESB, com 
omissão da EMPRESA FORTE QUE CONSTRUÍMOS. Mas a CAESB 
somos nós e, por isso, decidi me candidatar.  
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