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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS 
DE    COLCHÕES – ABICOL ‐ REALIZADA EM 26/108/2021 

CNPJ N° 14.897.871/0001‐64 
 
Ver GRAVAÇÃO 
 

� Em 26 de outubro de 2021, reuniram-se os associados da Associação Brasileira da 
Indústria de Colchões - ABICOL, de forma híbrida (remota e presencial).Os 
associados que participaram remotamente acessaram a reunião usando a plataforma 
Zoom Meetings, conforme lista de presença. 

� O presidente Rogério Coelho deu as boas-vindas fazendo a leitura da ordem do dia, 
a qual contou com os seguintes itens: 1. Atualização do Regimento Interno; 2. 
Previsão Orçamentária; 3. Plano de mídia – Campanha Selo Abicol Troque seu 
Colchão; Outros Assuntos. 

� Rogério agradeceu a presença de todos. Deu boas-vindas ao mais novo associado 
fornecedor (Conexão Malhas) e explicou que a reunião seria toda voltada aos 
assuntos administrativos da entidade com vistas ao plano orçamentário de 2022. 
Recapitulou que, conforme estabelece o Estatuto Social da entidade, participam da 
votação apenas os associados da categoria fabricantes de colchões. 

� Atualização do Regimento Interno: Os pontos colocados em votação para 
atualização do Regimento Interno foram: a) Atualização da tabela de Contribuições 
Associativas a vigorar de 2022 – os associados fabricantes aprovaram que a 
contribuição associativa no ano de 2022 será de R$ 1.950,00 (Um mil e 
novecentos e cinquenta reais) por mês equivalente a 1,7 salários mínimos (valor 
igual para associados fabricantes de colchões e associados fornecedores e 20% 
desse valor para associados apoiadores) e nos anos subsequente será considerada 
a seguinte equivalência 2023 - 2,0 SM, 2024 - 2,25 SM e 2025 em diante - recuperação 
do INPC. b) Taxa de admissão: os associados aprovaram a instituição de taxa de 
admissão equivalente a doze vezes o valor da contribuição associativa mensal 
na ocasião da admissão no quadro associativo 

� Previsão Orçamentária: Os associados analisaram as propostas de investimentos 
para o ano de 2022 e aprovaram a destinação de R$ 850.000,00 para a Campanha 
Selo Abicol; R$ 300.000,00 para o Programa Setorial da Conformidade; R$ 
200.000,00 para a realização da Convenção de Associados; R$ 100.000,00 para a 
realização do Congresso Nacional das Indústrias de Colchões e R$ 90.000,00 para a 
publicação de 03 edições da Revista Universo Abicol (acoplada a revista 
especializada do setor). 

� Calendário de Reuniões e Eventos: Os associados aprovaram a realização de 
quatro reuniões presenciais, sem transmissão simultânea via Zoom e duas 
videoconferências durante o ano de 2022 (conforme agenda). 

� Congresso Nacional: Os associados aprovaram a realização de congresso nacional 
nos dias 23 e 24 de junho de 2022, em Brasília. 

� Convenção de Associados: Os associados aprovaram a realização de Convenção 
de Associados no período de 18 a 20 de novembro de 2022, em Itapema. 

� Jantar de Confraternização de final de ano: Os associados aprovaram a realização 
de jantar de confraternização no dia da última reunião do ano de 2021, 23 de 
novembro de 2021, na churrascaria Fogo de Chão. 

� Plano de Mídia: Os associados decidiram que as contribuições para o texto do vídeo 
a circular em intervalos de programas da Rede Globo e da Record (conforme 
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apresentado detalhadamente pela agência) devem ser dirigidas à Comissão de 
Comunicação e Marketing. 

� Próxima reunião: Esgotados os assuntos da pauta, o presidente declarou encerrada 
a reunião e convidou a todos a participarem da próxima reunião programada para o 
dia 23 de novembro de 2021. 

 

São Paulo (SP), 23 de novembro de 2021. 

 

 

 

ROGÉRIO SOARES COELHO  ADRIANA PIERINI 

Presidente  Secretária Ad Hoc 



 

 


