
Apesar de ainda tímido, o ponta-
pé inicial para a circulação de
veículos elétricos na cidade de
São Paulo foi dado. O prefeito
da cidade, Gilberto Kassab, lan-
çou ontem, oficialmente, o pro-
jeto piloto de táxis elétricos, ini-
cialmente operados por dois mo-
delos Leaf, da Nissan. Os veícu-
los funcionam 100% à base de
baterias recarregáveis, sem fa-
zer uso de qualquer tipo de com-
bustível. De acordo com o pre-
feito, as unidades estarão à dis-
posição da população já na pró-
xima segunda-feira (11) em um
ponto na Avenida Paulista com
a Rua da Consolação. Em outu-
bro serão disponibilizadas mais
dez unidades, divididas entre a
Taxi Sampa e a Alô Taxi.

Os taxistas que vão dirigir os
carros elétricos, segundo o pre-
feito, foram treinados pela Nis-
san do Brasil, dentro da parce-
ria com a Secretaria Municipal
dos Transportes e com o Sindica-
to das Empresas de Táxi do Esta-
do de São Paulo.

Durante seu pronunciamen-
to, Kassab afirmou que além

dos benefícios sustentáveis pro-
porcionados ao meio ambiente,
esse tipo de veículo oferece tam-
bém baixo custo na operação.
Enquanto é necessário R$ 40 de
combustível para rodar 160 qui-
lômetros, o recarregamento
energético custa R$ 8 e oferece
igual desempenho, mas para is-
so é necessário que seja efetua-
da um recarga de oito horas.

Para que o projeto ganhe visi-
bilidade, Kassab solicitou que a
Secretaria de Transportes do
município, juntamente com os
parceiros, avalie a possibilidade
de disponibilizar os carros elétri-
cos à assessoria da Prefeitura.
“Isso vai trazer visibilidade e
credibilidade para esse modelo,
que por enquanto ainda não é
muito atrativo por conta dos al-
tos impostos que incidem sobre
ele”, argumenta.

O veículo, no entanto, chega
hoje ao mercado por um preço
bastante elevado: custa R$ 200
mil. Mas Kassab aposta na redu-
ção desse valor no futuro. “Quan-
to mais propagação tiver, mais
pessoas fazerem uso e mais pres-
são existir por meio da socieda-
de, certamente as condições se-
rão melhores”, acredita.

Para François Dossa, vice-
presidente de administração e
finanças da Nissan do Brasil, po-
de ser que com o passar dos
anos o carro elétrico se torne
popular, já que há no Brasil, de
acordo com ele, pessoas inte-
ressadas em comprar o veícu-
lo. “Um carro hoje de R$ 200
mil tem mercado no país, por
isso há chances de uma popula-
rização”, diz, mas apostando
em um valor competitivo em
torno de R$ 70 mil, o mesmo
de um sedan nacional.

Recarga
O programa piloto contará com
uma rede de recarga, mantida
pela AES Eletropaulo, que fez in-
vestimento de R$ 1 milhão no
projeto. Ao todo, serão 15 pon-
tos, sendo cinco unidades de
carregamento rápido. ■

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

CONGRESSO

SarneydeterminaquePECdovotoaberto
entrenapautadoSenadonodia 13de junho
O presidente do Senado, José Sarney, solicitou ontem que a proposta
de emenda à constituição (PEC) sobre o voto aberto em processos de
cassação de mandato parlamentar e no exame de vetos presidenciais
seja incluída na pauta do dia 13. Como exceção, a proposta mantém
o voto secreto na escolha de magistrados, ministros do Tribunal
de Contas da União e procurador-geral da República. Redação

Rodrigo Capote

São Paulo dá largada
oficial ao táxi elétrico

Recarga da bateria
de carro elétrico
tem custo de R$ 8
para rodar 160 km.
Abastecimento
com gasolina, R$ 40
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Realizada em 07 de Março de 2012
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de março de 2012, às 17:30 horas, na sede social da 
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa (“Companhia”), na Cidade de Vitória, Estado de 
Espírito Santo, na Praça Costa Pereira, nº 210 - 3º andar, Centro. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada nos termos § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Presente a 
acionista EDP - Energias do Brasil S.A. representando a totalidade das ações da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, 
Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, que escolheu a Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti 
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por 
finalidade aprovar as alterações dos artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Companhia. 
5. Deliberações: Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista: 5.1. Aprovou a 
alteração dos artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Companhia, para reformular a estrutura de sua 
Diretoria, passando assim os referidos artigos a vigorarem com as seguintes redações: “Artigo 21 - 
A Diretoria será composta por até 7 (sete) membros, residentes no país, eleitos pelo Conselho de 
Administração, que terão as seguintes designações, sendo autorizada a cumulação de funções por 
um mesmo Diretor: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente Executivo; (iii) Diretor Técnico e 
de Ambiente; (iv) Diretor Comercial; (v) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; 
(vi) Diretor de Regulação; e (vii) Diretor Administrativo e de Sustentabilidade. Artigo 22 - Compete à 
Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos 
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente 
Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício 
de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de 
administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação 
geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação 
de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, 
contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, 
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em 
geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas 
as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Compete ao 
Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais e do 
Conselho de Administração; (ii) coordenar as atividades dos demais Diretores, observadas as 
atribuições específicas estabelecidas neste Estatuto Social; (iii) definir as competências dos demais 
membros da Diretoria nas áreas não especificadas neste Estatuto “ad referendum” do Conselho de 
Administração; (iv) coordenar e promover a política de representação institucional da Companhia nas 
suas relações com a imprensa e autoridades governamentais; (v) encaminhar ao Conselho de 
Administração as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório de 
Administração; (vi) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar necessários; 
(vii) coordenar a aplicação das políticas e diretrizes de recursos humanos da Companhia quanto à 
admissão e demissão, desenvolvimento profissional, remuneração e incentivos; (viii) coordenar as 
atividades de natureza jurídica da Companhia; (ix) coordenar e gerir os procedimentos de recursos 
humanos; (x) assegurar a representação da empresa junto a entidades de regulação nacional e 
estadual; e (xi) garantir a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de desenvolvimento 
sustentável em todas as atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo Segundo - Compete ao 
Diretor Vice-Presidente Executivo: (i) representar localmente o Diretor Presidente, na sua ausência; 
(ii) promover localmente a implementação e execução do Plano de Negócios da Companhia; 
(iii) coordenar localmente as atividades das demais Diretorias, na ausência do Diretor Presidente; 
(iv) elaborar o Orçamento, o Plano de Investimentos e o Plano de Negócios da Companhia, 
bem como promover a implementação dos mesmos; (v) coordenar as atividades relacionadas à 
comunicação, imagem, propaganda e marketing da companhia; (vi) apoiar o Diretor Presidente na 
representação da empresa junto a entidades de regulação nacional e estadual; e (vii) garantir a 
aplicação das políticas corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as 
atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Técnico e de 
Ambiente: (i) definir as políticas de planejamento, operação, manutenção e modernização dos 
sistemas de energia e de investimentos; (ii) coordenar o planejamento do sistema de distribuição e da 
sua operação e manutenção; (iii) coordenar a prospecção e o desenvolvimento de novos negócios, 
bem como de projetos de pesquisa e desenvolvimento; (iv) coordenar as atividades de meio ambiente, 
incluindo a supervisão de estudos e projetos de meio ambiente, bem como sua implementação; 
(v) acompanhar a realização de auditorias técnicas, ambientais e de segurança; (vi) acompanhar e 
apoiar a contratação e gestão de contratos com fornecedores e prestadores de serviços; (vii) definir 
os projetos de Subestações e Linhas de Transmissão, bem como dos sistemas de automação e 
controle; (viii) coordenar a programação e operação dos sistemas de energia e controle da qualidade 
dos produtos, serviços e funcionamento das instalações da Companhia; (ix) apoiar o Diretor 
Vice-Presidente Executivo na implementação e execução do Plano de Negócios da Companhia; 
(x) definir as políticas de atendimento técnico a consumidores; (xi) gerir a execução de estudos, 
projetos e obras de atendimento a clientes; (xii) gerir a execução de obras e a manutenção de redes, 
linhas, subestações e sistemas de comando, controle e proteção e acompanhar seu cronograma 
físico financeiro; e (xiii) garantir a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de 
desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo Quarto - 
Compete ao Diretor Comercial: (i) definir as estratégias de mercado, de atendimento a grandes 
clientes, dos sistemas comerciais e de serviços e perdas comerciais; (ii) acompanhar o planejamento 
energético e, de forma geral, as atividades de compra e venda de energia, contabilização e liquidação 
de energia; (iii) definir o planejamento em marketing e normalização comercial; (iv) coordenar o 
desenvolvimento de projetos de otimização comercial e a implementação e manutenção de sistemas 
comerciais; (v) assegurar adequados níveis de leitura, faturamento e arrecadação comercial; 
(vi) assegurar adequados níveis de performance no atendimento comercial; (vii) padronizar, otimizar 
e monitorar os processos comerciais, identificando novas oportunidades de negócios; (viii) coordenar 
a realização dos programas de eficiência energética e de combate as perdas comerciais; (ix) gerir o 
call center e o Programa de Eficiência Energética; (x) definir sistemas de medição, integrados aos 
sistemas de controle e garantir o gerenciamento do parque de medição; (xi) assegurar níveis 
adequados dos serviços técnicos e comerciais de ligação, corte, religação e inspeção; e (xii) garantir 
a aplicação das políticas corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as 
atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores: (i) realizar a supervisão de toda a área econômica da Companhia; 
(ii) exercer a coordenação e gerenciamento da programação de investimentos, projeção e controle de 
receitas e despesas, custo de serviços e de pessoal, e estudos de mercado; (iii) realizar a supervisão 
e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de 
capitais; (iv) realizar a supervisão dos controles dos direitos dos acionistas, compreendendo o 
pagamento de dividendos e bonificações aprovadas pelas Assembleias Gerais, compras, vendas e 
transferências de ações e cumprimento das demais obrigações legais e estatutárias pertinentes; 
(v) coordenar e promover a política de representação da Companhia nas suas relações com o 
mercado de capitais; (vi) coordenar o planejamento financeiro e tributário da Companhia; (vii) apoiar 
o Diretor Vice-Presidente Executivo na elaboração do Orçamento, do Plano de Investimentos e do 
Plano de Negócios da Companhia, bem como na implementação dos mesmos; (viii) gerir os serviços 
de Contabilidade e Tesouraria, incluindo a contratação de empréstimos, financiamentos e suas 
aplicações e elaboração dos fluxos de caixa da Companhia; e (ix) garantir a aplicação das políticas 
corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua 
responsabilidade. Parágrafo Sexto - Compete ao Diretor de Regulação: (i) coordenar a realização 
dos estudos de revisões e reajustes tarifários; (ii) apoiar o Diretor Vice-Presidente na representação 
da empresa junto a entidades de regulação nacional e estadual; (iii) elaborar procedimentos internos 
para assegurar o cumprimento de exigências regulatórias; e (iv) garantir a aplicação das políticas 
corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua 
responsabilidade. Parágrafo Sétimo - Compete ao Diretor Administrativo e de Sustentabilidade:
(i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades administrativas e de sustentabilidade 
da Companhia; (ii) coordenar e supervisionar as atividades de Ouvidoria da Companhia; (iii) definir 
políticas e procedimentos para o dimensionamento, aquisição, depósito, movimentação e aplicação 
de materiais e equipamentos; (iv) estabelecer processos e procedimentos para a alocação, apuração 
e controle de custos necessários ao adequado gerenciamento das operações da Companhia; 
(v) estabelecer políticas e procedimentos para imobilização, desativação, recuperação, destinação e 
alienação de bens inservíveis; (vi) estabelecer políticas e procedimentos para a prestação de serviços 
a terceiros e consumidores, bem como a precificação, comercialização e cobrança; (vii) orientar e 
estabelecer controles de ordens de custos e atendimento de normativos regulatórios, patrimoniais e 
contabilísticos, bem como aspectos gerenciais; (viii) orientar os programas de qualidade e 
produtividade com o objetivo de melhoria dos processos e criação de uma cultura de excelência; 
(ix) promover a utilização racional de bens imóveis e de infraestrutura; (x) promover, juntamente com 
o Diretor Presidente, as políticas corporativas e os princípios de desenvolvimento sustentável; 
(xi) apoiar o Diretor Presidente na promoção e aplicações das políticas de ética, em particular, 
assegurando o relacionamento com o Comitê e Provedor de Ética do Grupo; (xii) garantir a aplicação 
das políticas corporativas e dos princípios de desenvolvimento sustentável em todas as atividades 
sob sua responsabilidade.” 6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, 
da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, 
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: Sr. António 
Manuel Barreto Pita de Abreu. Secretária da Mesa: Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. 
Acionista: EDP - Energias do Brasil S.A., representada por seu Diretor Presidente Dr. António Manuel 
Barreto Pita de Abreu e por seu Diretor Vice-Presidente de Distribuição Dr. Miguel Nuno Simões Nunes 
Ferreira Setas. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Andréa Mazzaro Carlos De 
Vincenti - Secretária da Mesa. Registrada na JUCEES sob o nº 20120386402 em sessão de 
02/05/2012 e protocolo nº 12/038640-2 de 25/04/2012. Secretário-Geral: Paulo Cezar Juffo.

A partir da próxima semana, dois carros estarão à disposição da
população no ponto da Avenida Paulista com a Rua da Consolação

PrefeitoGilbertoKassabapostaemquedanopreçodoveículo, quehojesaida fábricapor R$200mil

Antonio Cruz/ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




