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Incêndio em Piraju
deixa fumaça tóxica
Um incêndio de grandes proporções no prédio onde está localizada a loja Cimoagro 
na avenida Humberto Martignoni (antigo Sup. Estrela) aconteceu nessa quarta(25)  à 
noite.  Uma fumaça tóxica se espalhou rapidamento por muitos bairros da cidade. A 
Prefeitura através da Defesa Civil emitiu nota de alerta. 
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Imagens  Anderson Moreira extraidas de vídeo do Minuto do Amorim
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Imagens  Anderson Moreira extraidas de vídeo do Minuto do Amorim
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Imagem de pessoa correndo para tirar o carro da rua. Nesse 
momento houve um tipo de explosão que fica bem evidente no vídeo
 e na sequência de fotos que reproduzimos
Veja  reportagem  completa em #minutodoamorim
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Veja  reportagem  completa em #minutodoamorim
também em folhadepiraju.com
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Veja  reportagem  completa em #minutodoamorim
também em folhadepiraju.com
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Imagem de Anderson Moreira
na chegada do Corpo de Bombeiros
e já se vê que há um funcionário da
CPFL que irá desligar a energia
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Imagem e relato de Anderson Moreira 
Homens do Corpo de Bombeiros precisaram tirar o capacete
para respirar porque a fumaça estava asfixiante 
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Bombeiros trabalhando,Bombeiros trabalhando,
caminhão pipa da prefeituracaminhão pipa da prefeitura
Policiais militares isolando localPoliciais militares isolando local
para que ninguém se aproximepara que ninguém se aproxime
imagens de Anderson Moreira
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Até 1h12 desta quinta ainda não se sabia a causa do incêndio.
Um perito engenheiro da Polícia Cientifica 
de Avaré deverá vir ao local
para
averiguar 
as possíveis 
causas
Essa
é a imagem
que fica.
Dos 
bombeiros
fazendo
seu
trabalho.

Veja  reportagem  completa em #minutodoamorim
ou no facebook de anderson moreira
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               FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO 

             RURAL DO ESTADO SÃO PAULO 
               CNPJ – 48.251.565/0001-78 INSCR. ESTADUAL – ISENTA 

              Rua Rio de Janeiro, 599 - CENTRO 
               Município de Manduri - CEP 18.780-000 

                    e-mail : fecoeresp@gmail.com  -  Fone : (014) 3356-1103 
 

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 
 

O Presidente da FECOERESP - Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Estado de São 
Paulo, CNPJ 48.251.565/0001-78, estabelecida à Rua Rio de Janeiro, 599- Manduri - SP, no uso das 
atribuições que lhe é conferida pelo Artigo 17° do “Estatuto Social”, convoca Senhores Delegados das 
Associadas, todas em situação de regularidade, que para efeitos legais e estatutários são em número de 
15 (quinze), para participarem da Assembléia Geral Ordinária Digital a ser realizada no Dia 14 de 
Fevereiro de 2023 (terça-feira), na sede da FECOERESP, localizado à Rua Rio de Janeiro, 599 – Centro 
– Manduri- SP, às 07:30 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, 
às 08:30h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos Delegados e às 09:30h em 
terceira convocação, com a presença mínima de 05 Delegados, a fim de apreciar a seguinte: 
   

ORDEM DO DIA 
 
1) Deliberar sobre a Prestação de Contas do Órgão de Administração referente ao exercício de 2022, que 

compreende: 
                a)   Relatório da Diretoria; 
                b)  Balanço Patrimonial; 
                c)  Demonstrativo do Resultado do Exercício - 2022; 
                d)  Parecer do Conselho Fiscal. 
2)  Decidir sobre a Destinação do Resultado do Exercício; 
3)  Proposta Orçamentária do ano de 2023; 
4)  Eleição do Conselho Administrativo para o exercício de 2023 a 2027 
5)  Eleição do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício de 2023; 
6) Utilização dos valores do Fundo de Investimento e Pesquisa, existentes para estudos relativos a 
Desoneração do ICMS nas parcelas de TUSD e TUST, por parte das afiliadas, mediante aprovação do 
Conselho Administrativo, de acordo com item V. do Art. 28, combinados com o parágrafo primeiro do 
Art.52 do Estatuto Social. 
7)  Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. 
 
 OBSERVAÇÕES: 

    - Na ausência do Presidente, as Associadas deverão ser representadas por Delegado credenciado, conforme o Art. 7º 
parágrafo 2º do Estatuto. 

    - Art. 49°- As chapas concorrentes aos cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal, além de sua denominação, 
deverão apresentar: 
I)- Relação nominal dos concorrentes, com o respectivo número de inscrição constante no Livro de Matricula da 
FECOERESP; 
II)-  Autorização por escrito de cada candidato para a sua inscrição; 
§ único – Os candidatos, individualmente, deverão apresentar, para fins do registro da chapa que integram os seguintes 
documentos: 
a)-  Declaração de bens; b)- Declaração de elegibilidade, artigo 51 “caput” da Lei n° 5764/71; c)-  Declaração de não 
estarem incursos no disposto no § único do artigo 51§ 1° do artigo 56 da Lei 5764/71; d)-  Certidão do Cartório de 
Protestos onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
 NOTA: 
 
1) Para inscrições, as chapas e as Declarações acima, deverão ser apresentadas à Secretaria da Federação em sua 
Sede Administrativa, até a véspera da realização da Assembléia.     
 
2) A Assembléia pertinente a este ato convocatório ocorrerá na plataforma virtual Curia  situada no endereço eletrônico 
https://assembleia.curia.coop/login para votação da ordem do dia, e na plataforma   Gotowebinar com transmissão, ao 
vivo, via https://register.gotowebinar.com/register/8871672780590113110, para economia no gasto de todos, devidamente 
autorizado pelo Conselho de Administração. 
 
3)Todas as orientações para acesso a plataforma de votação CURIA e a plataforma de Transmissão GOTOWEBINAR 
situada serão disponibilizadas previamente aos delegados através de  comunicação via endereços eletrônicos - e-mail; 
 
4) A Fecoeresp não poderá ser responsabilizada, caso algum cooperado tenha problemas, de ordem técnica com  
hardware, software ou internet, que prejudiquem a sua participação e/ou votação na  assembléia geral.  
 
5) Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito serão enviados previamente por e-mail 
aos delegados. 
 
                                                                                                                                          Manduri, 26 de Janeiro de 2023. 
                                                                                                                                               DANILO ROQUE PASIN 
                                                                                                                                                            Presidente 


