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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS ABICOL
Com objetivo de, entre outros assuntos, examinar e deliberar sobre os
encaminhamentos relacionados à Solução de Consulta para respaldar a
classificação fiscal do suporte para colchão box (somiê) a ABICOL publicou Edital
para convocar os associados em dia com suas obrigações associativas e
enquadrados na categoria com direito a voto.
A Assembleia ocorrerá no dia 04 de fevereiro de 2019, às 10h, no Salão de
eventos do Mercure Times Square (Avenida Jamaris, 100 Moema , São Paulo SP). Consulte Edital site: www.abicol.org ou no Anexo I.
Vale ressaltar que terão direito a voto, conforme determina o Art. 15 do Estatuto
Social vigente, os associados efetivos e fundadores (resumidamente: fabricantes
de colchões com mais de um ano de filiação à entidade). Cada CNPJ das
categorias associado efetivo e associado fundador tem direito a 01 (um) voto,
devidamente manifestado por representante legal da empresa associada ou por
seu colaborador com expressa autorização do representante legal, de acordo com
o modelo indicado no Anexo II.
É indispensável que as empresas associadas acessem o conteúdo do Estatuto
Social vigente para ter condições de cumprir e fazer cumprir o determinado no
documento.
Para confirmar presença, acesse:

Ficou com dúvida em algum ponto deste Informe? Faça contato com a ABICOL
por telefone: (11) 4152-1847 ou por email: diretoria@abicol.org
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE COLCHÕES - ABICOL
Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384 Sala 705 Cj 5109 - Alphaville Santana de Parnaíba/SP
secretaria@abicol.org
www.abicol.org
Telefone: (11) 4152-1847

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL DE ASSOCIADOS ABICOL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Presidente do Conselho de Ética e de Administração da Associação Brasileira da
Industria de Colchões – Abicol, Sr. Rogério Soares Coelho, no uso de suas
atribuições, deixa público e convoca os associados aptos para participarem de
Assembleia Geral a ser realizada em 04 de fevereiro de 2020, nas dependências
do Mercure Times Square, São Paulo – SP (Avenida Jamaris, 100, com (entrada
pela Torre Adágio), com início às 10 horas.

ORDEM DO DIA:
ITEM 1 – Decisão sobre os encaminhamentos para respaldar a classificação
fiscal do suporte para colchão box (somiê)
ITEM 2 – Diretrizes para Comissões Temáticas para o ano de 2020
ITEM 3 – Previsão Orcamentária 2020
ITEM 4 – Outros assuntos

São Paulo, 02 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO SOARES COELHO
Presidente

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE COLCHÕES - ABICOL
Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384 Sala 705 Cj 5109 - Alphaville Santana de Parnaíba/SP
secretaria@abicol.org
www.abicol.org
Telefone: (11) 4152-1847

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO PARA
VOTAR EM NOME DA EMPRESA ASSOCIADA
Local e data:

À ABICOL - Associação Brasileira da Indústria de Colchões

Atendendo à solicitação do Edital de Convocação, a (nome da
empresa associada, categoria associado fundador ou associado
efetivo), inscrita no CNPJ: estabelecida em (endereço da matriz)
indica como representante: (nome e cargo) para indicar o voto da
empresa durante a Assembleia Geral de Associados da Abicol.

Atenciosamente.

______________________________
Assinatura acima do nome completo e cargo
do representante legal da empresa associada

