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FN-CI  Nº 01/2015 

Ibiúna, 20 de abril de 2015 
 
Ilustrissimos Senhores 
Presidentes das Cooperativas de Distribuição de Energia Elétrica Filiadas à FECOERESP e 
Membros do Conselhos de Administração e Fiscal da FECOERESP 
 
 
Assunto: ATA DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO 15-04-2015  IBIS HOTEL INDAIATUBA 
 
 
Prezados Companheiros: 
 
  
Primeiramente gostaríamos de agradecer a presença de todos em nossa Reunião de 15 de abril 
passado, ocasião em que foi demonstrado um grande empenho por parte de todos e um sentimento 
individual de solidariedade e companheirismo.  
 
Permitindo-nos dar prosseguimento, estamos anexando cópia do Memorial da Reunião onde consta 
algumas providências que deverão ser tomadas, que estão em negrito e sublinhadas no corpo da 
ata. Em resumo: 
 

1. As Cooperativas que estão participando do curso da Inovarum deverão confirmar (via e-mail) 
a intenção de continuar participando. As condições nos estamos verificando o que é possível 
fazer, em termos de valores. Nesta fase, o critério de rateio será mantido; 

2. O Vice-Presidente, Sr. Danilo deverá buscar junto ao SESCOOP um possivel suporte 
financeiro para as etapas que estão faltando no Curso da Inovarum e informar o mais breve 
possível; 

3. Os Contadores das Filiadas deverão aguardar um contato do Sr. Jair Sakoda, da Cetril, para 
dar continuidade ao processo do SPED, ECF e ECD e também da CAT 13. 

4. A Federação vai estreitar o relacionamento com a Infracoop a respeito do assunto das 
Cooperativas que ainda não aderiram às condições da ANEEL para a regularização. 

5. A Federação vai inciar um estudo com as AUTORIZADAS (CERMESO, CERT, CERPAL E 
CEROC) sobre necessidades específicas, inclusive o relacionamento com as Concessionárias 
que lhes fornece a energia elétrica. 

 
Assim sendo, solicitamos providenciar o que é cabível e aguardar o restante. 
 
Reitero, mais uma vez, a disposição de trabalhar em conjunto e em busca do progresso comum. 
 
Um abraço a todos 
 
Nélio Antonio Leite 
Presidente 


