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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 

BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois 2 

mil e onze, com início as quatorze horas e vinte e cinco minutos, foi realizada, no Auditório 3 

Fernando Sabino, da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, a quinquagésima 4 

primeira Assembléia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Horticultura, por ocasião 5 

do Qüinquagésimo Primeiro Congresso Brasileiro de Olericultura (51º CBO), de acordo com 6 

edital de convocação do Presidente Paulo César Tavares de Melo. A mesa foi constituída 7 

por: Paulo César Tavares de Melo – Presidente; Dimas Menezes - Vice-Presidente; 8 

Valéria Aparecida Modolo - Primeira-secretária; Sebastião Wilson Tivelli - Primeiro-9 

tesoureiro. Estiveram em plenário 71 associados, cujos nomes e assinaturas constam do 10 

livro de registro dessa ata. A pauta da assembléia constou dos seguintes itens: Parte I – 11 

EXPEDIENTE: 1) Aprovação da ata da 50º Assembléia Geral; 2) Palavra da diretoria. Parte 12 

II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas e Conselho Fiscal; 2) Eleição da nova 13 

diretoria; 3) Posse da diretoria eleita; 4) Local do próximo CBO; 5) Propostas dos Grupos 14 

Setoriais e Grupos de Trabalho; 6) Indicação de comissões para Prêmio ABH 2012, 15 

Categorias “Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas”; Parte III – PALAVRA DO 16 

ASSOCIADO. Abrindo a assembléia geral, o presidente da ABH saudou os presentes dando 17 

início à Assembléia Geral, iniciando pela Parte I – EXPEDIENTE: ITEM 1 - Aprovação da 18 

ata da 50º Assembléia Geral. Antes da aprovação da ata foi informado que haveria 19 

necessidade de alterações no texto. Trata-se da proposta que foi apresentada pelo Grupo 20 

Setorial de Pesquisa e que, inclusive, já foi adotada neste congresso, mas que ficou 21 

erroneamente redigida na ata. Sendo assim, na linha 200 da página 4 da ata deve ser 22 

alterado de “excluídos” para “incluídos” ficando assim o parágrafo: “que os trabalhos que 23 

não foram apresentados no congresso sejam incluídos na publicação dos Anais”. Outra 24 

alteração que deve ser feita é quanto ao nome do prêmio de iniciação científica, pois o nome 25 

do Prof. Filgueira ficou incompleto no texto. Portanto, o nome do prêmio fica assim corrigido 26 

na ata como Prêmio de Iniciação Científica “Prof. Fernando Antônio Reis Filgueira”. Não 27 

necessitando de mais correções a ata foi colocada em discussão. Nada havendo, a ata foi 28 

APROVADA por unanimidade. Por solicitação do tesoureiro do 51º CBO, o presidente 29 

sugeriu que fosse alterada a seqüência da pauta, que, em concordância com a assembléia, 30 

passou para Parte II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas e Conselho Fiscal: foram 31 

convocados os responsáveis pelas prestações de contas, a saber: (a) Prestação de Contas 32 

preliminar do 51o CBO, feita por Marcelo Caio Libanio Teixeira, que apresentou os seguintes 33 

dados: RECEITA = R$ 291.548,24; DESPESA = R$ 283.403,11 e SALDO = R$ 8.145,13. 34 

Marcelo fez alguns detalhamentos sobre os gastos e enfatizou que a grande preocupação 35 

da comissão era a de não ter prejuízo e que isso estava se concretizando uma vez que a 36 

previsão é de saldo positivo e que, provavelmente, poderia ser utilizado para compra de 37 
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computadores portáteis para serem sorteados durante o jantar de confraternização. Derly 38 

José Henriques da Silva, presidente do 51º CBO, solicitou a ABH que subsidiasse parte do 39 

jantar de confraternização. Tivelli explicou que isso não seria possível, pois há um 40 

impedimento legal uma vez que, a atual diretoria termina o mandato ainda nesta assembléia 41 

e não seria correto comprometer a prestação de contas da próxima diretoria. Francisco Célio 42 

Maia Chaves expõe ao tesoureiro do 51º CBO sobre a dificuldade em se obter a nota fiscal 43 

da inscrição do congresso no formato solicitado pela sua instituição. Marcelo esclarece que 44 

esse problema será resolvido e que o recibo será fornecido assim como solicitada. (b) 45 

Prestação Preliminar de Contas do 50o CBO, feita por Maurício Fornazieri, que apresentou o 46 

balanço de: RECEITA = R$ 502.291,37; DESPESAS = R$ 533.870,38 e SALDO NEGATIVO 47 

R$ - 31.579,01. Maurício discorreu sobre o evento e ressaltou que as prestações de contas 48 

para as agências de fomento já foram enviadas e aprovadas e que a despeito de ter sido 49 

apresentado saldo negativo, esse prejuízo não foi repassado para a ABH, pois a empresa 50 

que gerenciou o evento, Mídia Eventos, emitiu um recibo notificando que a dívida já estava 51 

saldada. (c) Prestação de Contas da Revista Horticultura Brasileira e da ABH, referente ao 52 

período de 01/06/10 a 31/05/11 e que foram apresentadas em conjunto por Sebastião 53 

Wilson Tivelli, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 352.248,19; RECEITA = R$ 143.239,27; 54 

DESPESA = R$ 193.265,19; SALDO = R$ 307.404,91. Tivelli fez uma breve explanação 55 

pormenorizando os gastos e comentando resumidamente sobre a administração dos últimos 56 

6 anos da associação, ou seja, referente aos dois mandatos da atual diretoria. Foi 57 

ressaltado que recebemos a ABH com cerca de 1.000 associados e que entregamos para 58 

próxima diretoria com 813 associados. Essa redução deve-se ao fato de cumprirmos 59 

rigorosamente o estatuto, excluindo os associados que deixaram de pagar por dois anos a 60 

associação. A cada ano tivemos, em média, a filiação de 63 associados e, particularmente, 61 

em 2011, dos 76 novos associados 9 retornaram à associação. Esse ponto foi ressaltado 62 

uma vez que era preocupação dessa diretoria o impacto da exclusão de associados. Ainda 63 

sobre esse tema, Tivelli ressaltou que o único estado que ainda não têm associados é o 64 

Amapá e que atualmente 82% do total de associados estão quites com o pagamento da 65 

anuidade. Paulo César enfatiza a importância dessa porcentagem, pois é sabido que 66 

nenhuma das associações congêneres tem esse índice de pagamento. Terminada a 67 

explanação Célio questiona sobre as despesas com gastos gerais, que ultrapassaram R$ 68 

20.000,00, sendo por ele considerado alto tal valor. Tivelli esclarece que compõe esse custo 69 

o patrocínio dado aos delegados para realização de eventos, todo material de escritório 70 

utilizado e que nesse ano particularmente, devido à eleição, houve gastos extras, 71 

principalmente de correio, para envio das cédulas de votação. Terminadas as prestações de 72 

contas, Sally Ferreira Blat, presidente do Conselho Fiscal (CF), leu a ata da reunião que 73 

analisou e REPROVOU a prestação de contas do 50º CBO, APROVOU a prestação da 74 
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revista HB e da ABH e NÃO ANALISOU a prestação de contas dos 51º CBO, pois não foi 75 

apresentada pelo presidente e pelo tesoureiro do respectivo congresso. Segue o trecho da 76 

ata que retrata a decisão: “ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO 77 

BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil 78 

e onze, com início às dezessete horas, foi realizada, no pavilhão de aulas A, da 79 

Universidade Federal Viçosa, em Viçosa, MG, reunião do Conselho Fiscal (CF) da 80 

Associação Brasileira de Horticultura (ABH). A reunião contou com a presença dos membros 81 

do CF: Sally Ferreira Blat, José Usan Torres Brandão Filho, Cândido Alves da Costa, 82 

Joaquim Gonçalves de Pádua, Thiago Leandro Factor e Joaquim Adelino de Azevedo Filho; 83 

do presidente do 49º CBO e tesoureiro da ABH, Sebastião Wilson Tivelli; do tesoureiro do 50 84 

CBO, Maurício José Fornazier; do presidente do 50º CBO, Carlos Alberto Simões do Carmo; 85 

e do secretário da chapa que está concorrendo a nova diretoria da ABH, Ivan Vilas Bôas 86 

Souza. A reunião iniciou com a revisão das prestações de contas dos 48 e 49 CBO, 87 

apresentadas por Sebastião Wilson Tivelli. O mesmo leu o parecer da contadora da ABH 88 

sobre a documentação apresentada relativa a pendência do 48 CBO, já descrita em ata da 89 

reunião de 2010. O respectivo parecer da contadora foi favorável e o CF aprovou a 90 

prestação de contas do 48º CBO. Com relação a pendência que havia do 49º CBO, Tivelli 91 

apresentou documentação e carta com esclarecimentos sobre a mesma. O CF aprovou tal 92 

documentação e a prestação de contas do 49 CBO. Em seguida foi apresentada, por 93 

Maurício Fornazier, a prestação de contas do 50 CBO. O mesmo apresentou os resultados 94 

do congresso no que se refere a número de inscritos (1.142), receitas e despesas e 95 

justificou problemas de contabilidade ocorridos na prestação de contas. Tivelli leu o parecer 96 

da contadora da ABH a qual considerou a prestação inconsistente e não fundamentada. O 97 

CF reprovou tal prestação de contas e a devolveu ao presidente do 50 CBO para ser 98 

reajustada. A prestação de contas parcial do 51 CBO não foi apresentada pelos presidente e 99 

tesoureiro do respectivo congresso, os quais não compareceram a reunião. Na sequência 100 

Tivelli apresentou a prestação de contas da ABH e da revista Horticultura Brasileira (HB), 101 

destacando a importância do saldo positivo dos CBOs para o fechamento das despesas da 102 

ABH e do aumento das receitas da HB devido á arrecadação com excesso de páginas nos 103 

artigos publicados. A seguir leu o parecer da contadora da ABH que foi favorável as 104 

prestações de contas e o CF aprovou as mesmas. Tivelli apresentou também o número 105 

atual de associados (813), número de associados novos (76), número de associados por 106 

estado e por categoria, e número de associados excluídos (82) com base no artigo 9 item a 107 

do estatuto social da ABH (falta de pagamento por dois anos consecutivos). Joaquim de 108 

Pádua sugeriu o não envio de revista aos não pagantes, ratificando o que está no estatuto 109 

da ABH. Tivelli sugeriu o aumento da anuidade da ABH de R$120,00 para R$150,00, 110 

tomando por base o valor cobrado por outras associações científicas e o aumento da taxa 111 
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de tramitação da HB para 50% do valor da anuidade da ABH. O CF referendou as 112 

propostas. Destacou ainda que a atual diretoria da ABH deixa em caixa aproximadamente 113 

R$ 300.000,00 para a próxima diretoria [...].” Após a leitura Derly justificou sua ausência na 114 

reunião do CF, pois se tratava de um dia muito atribulado do congresso inviabilizando sua 115 

participação. Diante da prestação de contas e do parecer do CF Tivelli retoma a palavra 116 

para apresentação de duas propostas: Proposta 1 - que para  2012 o valor da anuidade seja 117 

de R$ 150,00. Colocada em discussão Célio argumenta que esse aumento é maior (20%) 118 

do que o praticado no último reajuste da anuidade. Elizanilda Ramalho do Rêgo comenta 119 

que o aumento deve ser mínimo para que a porcentagem de pagantes, hoje de 82%, não 120 

diminua. Fernando Aragão sugere atrelar a anuidade a uma porcentagem do salário mínimo, 121 

por exemplo, 25%. Santino Seabra Júnior mostra sua preocupação com o número de 122 

associados que não vem aumentando. Renê de Paula Posso faz uma breve reflexão 123 

concluindo que se dividirmos o valor proposto para anuidade por quatro (número de 124 

exemplares da Revista Horticultura Brasileira recebido por associado por ano) recebemos 125 

cada revista pelo custo de R$ 37,50, o que é bastante razoável. Colocada em votação a 126 

proposta foi APROVADA. Proposta 2 – que a taxa de tramitação da Revista Horticultura 127 

Brasileira seja equivalente a meia anuidade. Assim sendo, com o reajuste aprovado a taxa 128 

de tramitação passa de R$ 55,00 para R$ 75,00.  Colocada em votação a proposta foi 129 

APROVADA. Após a aprovação das propostas, Paulo Melo, editor-chefe da Revista 130 

Horticultura Brasileira, fez uma explanação sobre a revista mostrando as conquistas e 131 

dificuldades encontradas no período. Iniciou sua fala comentando sobre um equívoco que 132 

está ocorrendo, desde novembro de 2010, junto ao CNPq e que impossibilitou o 133 

recebimento do recurso, já aprovado, de R$ 20.000,00. Esforços foram feitos no sentido de 134 

resolver esse equívoco e ele acredita que o recebimento é apenas questão de tempo. 135 

Ressaltou ainda que, mesmo com o não recebimento desse recurso a revista nunca esteve 136 

em tão boa saúde financeira. Comentou também que o custo de cada página publicada é de 137 

R$ 164,00 e que a aprovação da taxa de tramitação ajudou a custear parte desse gasto. 138 

Quanto ao tempo para publicação de um artigo, Paulo informou que, em média, demora sete 139 

meses para tramitação e avaliação de trabalhos na revista. Nos últimos dois anos essa 140 

média se mantém, podendo-se concluir que para reduzir esse tempo seria necessário ou 141 

aumentar o número de revisores ou partir para submissão eletrônica. Ressalta que as metas 142 

para 2011/2012 são: aumentar o índice JCR (Journal Citation Reports), atualmente o índice 143 

da revista é 0,408 e a meta é alcançar 0,500; concretizar a submissão de artigos por via 144 

eletrônica; aumentar para 1/3 o número de publicações em inglês na revista. Esclarece 145 

ainda que se for objetivo aumentar ainda mais o JCR torna-se necessário que o total de 146 

publicações em inglês seja de, pelo menos, 2/3 do total de artigos. Concluindo, Paulo faz um 147 

agradecimento especial à diretoria da ABH pelo apoio incondicional a revista durante sua 148 
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gestão e agradece também a Embrapa Hortaliças, que abriga a parte física da revista, e a 149 

Sieglinde Brune e a Roseli. Néstor Heredia Zárate concorda com a meta de aumentar a 150 

proporção de trabalhos em inglês e questiona a rejeição que sofreu por enviar um artigo em 151 

inglês para tramitação na revista. Paulo esclarece que o artigo não foi rejeitado por estar em 152 

inglês, o que ocorre é que há dificuldade em se encontrar revisores de áreas específicas 153 

que revisem artigos nessa língua. Sendo assim, ainda é mais fácil e rápido submeter o 154 

artigo em português e, assim que aprovado, traduzi-lo para o inglês para a publicação. 155 

Jacimar Luiz de Souza se manifesta para fazer um agradecimento a HB e a ABH pelo 156 

convite para escrever o artigo de capa da revista sobre hortaliças orgânicas, mas também 157 

para fazer uma nota de repúdio pela foto que foi utilizada na capa dessa edição. Esclarece 158 

que enviou fotos e que foi desenvolvida uma imagem para a capa e que, a sua revelia, 159 

essas opções não foram utilizadas. Conclui que nem sequer foi informado que as imagens 160 

não seriam utilizadas e só ficou sabendo de tudo isso quando recebeu a revista com outra 161 

foto na capa. Paulo Melo esclarece que, quando um autor é convidado a escrever o texto 162 

para capa é solicitado que envie fotos a respeito desse tema, mas que a responsabilidade 163 

da escolha é do editor-chefe da revista. Nem sempre uma foto escolhida fica adequada 164 

como capa e o editor é quem tem experiência para escolher e decidir sobre isso. A 165 

responsabilidade da imagem da revista é do editor e por isso é que a imagem escolhida foi 166 

aquela que foi publicada. Retomando a ordem da pauta, passou-se para a Parte I – 167 

EXPEDIENTE - ITEM 2 – Palavra da Diretoria, quando o presidente agradeceu a presença 168 

dos associados na assembléia e fez um balanço do período referente aos dois mandatos 169 

desta diretoria (2005/2008 e 2008/2011) a frente da ABH. Paulo César iniciou a 170 

apresentação enfatizando o que considera os três pilares da Associação: os CBO’s 171 

(Congresso Brasileiro de Olericultura), a Revista Horticultura Brasileira e o site 172 

(www.abhorticultura.com.br). Iniciando pelos congressos ressalta que nesta gestão foram 173 

realizados seis congressos, sempre com a preocupação de discutir temas atuais e 174 

inovadores. A implementação do link dos CBOs, dentro da página da ABH reduziu um 175 

importante custo que havia em todo congresso além de facilitar os trâmites de inscrição, de 176 

submissão e avaliação de trabalhos. A disponibilização dos CDs on line no site da 177 

associação também foi uma conquista que promoveu uma economia para as comissões dos 178 

congressos, pela não impressão do CD, além de colocar as informações geradas em forma 179 

de resumos no universo eletrônico. Ainda com referência aos congressos Paulo César 180 

informa que a conclusão do “Roteiro para realização dos CBOs”, também efetuada nesta 181 

gestão, contribuirá sobremaneira para a organização dos congressos, pois estabelece os 182 

prazos para realização de atividades, modelos de ofícios, cartas e relatórios e diretrizes que 183 

deverão ser seguidas para que o evento ocorra a contento. Quanto a Revista Horticultura 184 

Brasileira, +Paulo ressalta que a HB vem sendo editada rigorosamente em dia graças ao 185 
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empenho de Paulo Melo e de Linde. Salienta ainda que tem buscado pessoalmente 186 

patrocínios para as 3ª e 4ª capas da revista junto às empresas fornecedoras de insumos. 187 

Por fim destacou o valioso e abnegado trabalho dos editores associados e dos revisores ad 188 

hoc, em geral, os quais são diretamente responsáveis pela reputação conquistada pela HB. 189 

Passando para o terceiro pilar da associação, Paulo discorre sobre o site informando que, 190 

diferente dos sites das outras associações congêneres, o da ABH é dinâmico, o que foi 191 

observado com a marca alcançada de mais de 1.228.000 de acessos até a presente data. 192 

Ressalta ainda que o portal da ABH pode ser considerado uma ferramenta de grande 193 

utilidade para o associado, pois atualmente tudo está disponível no site: atas, estatuto, 194 

roteiro para organização dos CBOs, informações, pagamento de anuidade, que além de 195 

facilitar o acesso as informações, contribuem para associação a cumprir seu papel na 196 

sociedade como entidade de utilidade pública. Concluindo seu discurso, Paulo César lista as 197 

outras atividades priorizadas: coluna da ABH na revista Cultivar; apoio a eventos 198 

internacionais tais como o Curso de Sementes na Colômbia, Congresso Panamericano de 199 

Promoção e Incentivo de Consumo de frutas e hortaliças em Mendoza, Montevidéu, Brasília 200 

e em Santiago, Congresso Internacional de Horticultura (28th International Horticultural 201 

Congress) em Lisboa; apoio aos delegados para promoção de eventos regionais, 202 

destacando que desde 2006 foram patrocinados pela ABH nos diferentes estados, em 203 

média, sete eventos regionais por ano; participação em outras associações congêneres 204 

nacionais e internacionais, tais como Federação Brasileira das Associações para o Estudo 205 

das Plantas Medicinais (FEBRAPLAME) e International Society for Horticultural Science 206 

(ISHS); ativa participação nas discussões na Câmara Setorial Federal da Cadeia Produtiva 207 

de Hortaliças do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); reformulação 208 

do Estatuto da ABH; incentivo a participação dos associados aos prêmios ABH, neste ano 209 

foram sete inscrições; e, finalizando, criação do Prêmio de Iniciação Científica “Prof. 210 

Fernando Antonio Reis Filgueira”. Paulo agradeceu a todos os associados o apoio à 211 

diretoria e o plenário agradeceu a mesa com uma efusiva salva de palmas. Após encerrar os 212 

itens da Parte I do Expediente foi solicitado a Presidente do Conselho Fiscal que anunciasse 213 

a apuração dos votos da chapa que concorria à nova diretoria da ABH, segue o trecho da 214 

ata que retrata a apuração realizada pelo Conselho Fiscal: “[...] Por fim, foi realizada a 215 

apuração dos votos para eleição da diretoria para o mandato 2011-2014, onde houve chapa 216 

única, composta por: Tiyoko Nair Hojo Rebouças - Presidente, José Magno Queiróz Luz - 217 

Vice-Presidente, Ivan Vilas Bôas Souza - Secretário, Juliano Tadeu Vilela de Resende - 2º 218 

Secretário, Leilanne Silva Lopes Lima - tesoureira e Luis Felipe Villani Purquerio - 2º 219 

tesoureiro. Foram recebidas 220 correspondências contendo os votos e 34 220 

correspondências retornaram devido a endereços incompletos. Das 220 correspondências, 221 

62 foram consideradas não válidas, sendo 59 relativas a votantes que encontravam-se em 222 
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débito com a anuidade da ABH e 3 foram enviadas fora de prazo. Dos votos válidos (total de 223 

158), 155 foram favoráveis à chapa em questão, um voto foi nulo e dois votos foram em 224 

branco. Nada mais havendo a tratar, a reunião do CF foi encerrada às dezenove horas e 225 

trinta minutos e eu, Sally Ferreira Blat, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e 226 

pelos membros do Conselho Fiscal.” Ao final da leitura da ata a presidente do CF chamou a 227 

nova Presidente da ABH Tiyoko Nair Hojo Rebouças para dar posse à nova diretoria que 228 

será constituída dos seguintes membros: Presidente: Tiyoko Nair Hojo Rebouças, 229 

brasileira, casada, professora universitária, portadora de RG nº 05.855.924-89 SSP/BA 230 

expedida em 07/06/1989, CPF nº 016.189.108-09, residente e domiciliada na Avenida 231 

Erathostenes Menezes, 85, Apto. 103, Condomínio Vivenda da Vitória, Bairro Candeias, 232 

CEP 45.028-528 no município de Vitória da Conquista estado da Bahia; Vice-Presidente: 233 

José Magno Queiróz Luz, brasileiro, casado, professor universitário, portador de RG nº 234 

3909086 SSP/MG expedida em 06/12/1984, CPF nº 665.596.186-68, residente e domiciliado 235 

na Rua Tapuirama, 281, Apto. 503, Bairro Oswaldo, CEP 38.400-436 no município de 236 

Uberlândia estado de Minas Gerais; Secretário: Ivan Vilas Bôas Souza, brasileiro, casado, 237 

engenheiro agrônomo, portador de RG nº 01.409.483-50 SSP/BA expedida em 27/01/2003, 238 

CPF nº 228.965.625-91, residente e domiciliado na Avenida Otávio Santos, 714, Bairro 239 

Recreio, CEP 45.020-750 no município de Vitória da Conquista estado da Bahia; 2º 240 

Secretário: Juliano Tadeu Vilela de Resende, brasileiro, casado, professor universitário, 241 

portador de RG nº M 6255749 SSP/MG expedida em 30/08/1989, CPF nº 860.293.556-00, 242 

residente e domiciliado na Rua expedicionário João Maria Batista, 656, Bairro Alto da XV, 243 

CEP 85.065-110 no município de Guarapuava estado do Paraná; Tesoureira: Leilanne Silva 244 

Lopes Lima, brasileira, casada, engenheira agrônoma, portadora de RG nº 08.139.656-24 245 

SSP/BA expedida em 03/04/2000, CPF nº 000.994.055-39, residente e domiciliada na Rua 246 

Jaci Flores, 276, Apto. 303, Bairro Candeias, CEP 45.055-085 no município de Vitória da 247 

Conquista estado da Bahia; 2º Tesoureiro: Luis Felipe Villani Purquerio, brasileiro, solteiro, 248 

pesquisador, portador de RG nº 12.814.576-6 SSP/SP expedida em 26/02/1993, CPF nº 249 

268.885.118-71, residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael Sales, 145, Bairro Bonfim, CEP 250 

13.070-720 no município de Campinas estado de São Paulo. Após a presidente ser 251 

empossada ela solicitou aos demais membros da diretoria presentes para comporem a 252 

mesa diretora da Assembléia Geral, que ficou assim constituída: Presidente: Tiyoko Nair 253 

Hojo Rebouças; Vice-Presidente: José Magno Queiróz Luz; Secretário: Ivan Vilas Bôas 254 

Souza e 2º Tesoureiro: Luis Felipe Villani Purquerio. A sede da ABH será transferida de 255 

Campinas (SP) para Vitória da Conquista (BA) no seguinte endereço: Universidade Estadual 256 

do Sudoeste da Bahia - UESB, Laboratório Biofábrica, Estrada do Bem Querer, km 04, s/n, 257 

Caixa Postal 95, CEP: 45.083-900 no município de Vitória da Conquista estado da Bahia. 258 

Após compor a mesa diretora a presidente empossada agradeceu os presentes e enalteceu 259 
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a importância da ABH com as seguintes palavras: “Reconhecemos a importância da ABH 260 

que, ao longo de meio século de existência, tem contribuído para o desenvolvimento da 261 

produção e consumo de: hortaliças, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, 262 

visando a melhoria na qualidade de vida daqueles que as produzem e da saúde da 263 

população consumidora, gerando emprego / renda e objetivando a busca da 264 

sustentabilidade no agronegócio da horticultura. Neste momento tão especial quero 265 

agradecer a todos os presentes, todos os Associados, Delegados, Conselho Fiscal e uma 266 

homenagem especial a todos os Ex Presidentes e Equipes da ABH pelo esforço, 267 

responsabilidade e compromisso durante todo o período em que estiveram à frente da 268 

Associação. O nosso reconhecimento pelo trabalho realizado até a presente data, pelo 269 

cumprimento das metas estabelecidas, pela direção democrática, pelo empenho e 270 

dedicação. Aos colegas da ABH, integrantes dos Grupos de Trabalho, Grupos Setoriais, 271 

Delegados, Conselho Fiscal e Colaboradores, contamos com a contribuição de todos vocês, 272 

com críticas, sugestões e propostas para cumprir a finalidade e o objetivo da Associação e 273 

atender às expectativas dos nossos associados. Agradeço a todos, que depositaram 274 

confiança em nossa equipe. Vamos trabalhar no sentido de honrar às suas expectativas 275 

quando nos concederam a oportunidade de dirigir essa tão importante ABH.” Dando 276 

continuidade a Parte II – ORDEM DO DIA, ITEM 4 – Local do próximo CBO, foi informado 277 

pela presidente que não havia candidato para realização do 52º CBO colocando em votação 278 

a proposta de comunicar aos associados, pelo site/portal da ABH, até o dia primeiro de 279 

outubro do ano em curso se houve algum candidato, caso não houvesse, o 52° CBO será 280 

realizado na Bahia, estado sede da nova diretoria, sendo a proposta APROVADA pelos 281 

presentes. Passando para o ITEM 5 – Grupos Setoriais e dos Grupos de Trabalho 282 

constatou-se que os Grupos Setoriais de Ensino e de Extensão Rural não realizaram suas 283 

reuniões e os Grupos de Trabalho de Agricultura Orgânica e Cultivo Protegido também não 284 

realizaram suas reuniões, sendo somente apresentadas as propostas do Grupo Setorial de 285 

Pesquisa coordenada por Arlete Marchi Tavares de Melo que informou que a reunião 286 

constou de sete participantes, informou que o próximo coordenador do Grupo Setorial de 287 

Pesquisa será José Flávio Lopes. O GS Pesquisa fez uma única proposta: que a diretoria da 288 

ABH encaminhe carta de apoio à moção oriunda do Workshop de Curadores de 289 

Germoplasma do Brasil, a qual foi APROVADA pelos presentes na assembléia. Arlete 290 

ressalta a pequena participação dos associados nas reuniões dos grupos setoriais e de 291 

trabalho. Em discussão o plenário propôs a realização de reuniões em pré-congressos. O 292 

grupo de trabalho de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares coordenado por 293 

Maira Christina Marques Fonseca e secretariado por Maria do Carmo Vieira, com vinte e 294 

seis participantes, apresentou duas propostas: Proposta 1 – Que a ABH envie aos órgãos 295 

de fomento um documento solicitando que sejam viabilizados recursos por meio de editais 296 
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ou outras formas com a finalidade de financiar pesquisas para trabalhos de manutenção de 297 

bancos de germoplasma. Foi sugerido que essa proposta fosse incluída na proposta 298 

realizada pelo Grupo de Pesquisa. Após a discussão a proposta foi APROVADA pela 299 

assembléia. Proposta 2 - que sejam aceitos trabalhos com plantas medicinais com o 300 

enfoque das outras espécies apresentadas nos CBOs, dentre eles, fitotécnico, fisiológico, 301 

entomológico, fitopatológico, orgânico, independente do porte, família ou outro da espécie 302 

medicinal. Colocada em discussão Valéria Modolo esclarece que a comissão do congresso 303 

é soberana e que, sendo assim não se trata de uma proposta e sim de uma sugestão a ser 304 

encaminhada a comissão do 52º CBO. Passando para o ITEM 6 - Indicação de Comissões 305 

para o Prêmio ABH 2012 – os membros indicados e aprovados para compor a Comissão 306 

na categoria ‘Hortaliças’: Cristiani Kano – Embrapa Amazônia Ocidental, José Luiz Sandis – 307 

UFRPE, Fabricio Rossi – APTA-SP, como titulares e como suplentes Valéria Modolo, IAC e 308 

Joaquim Gonçalves Pádua EPAMIG–MG; para categoria ‘Medicinais e Aromáticas’: 309 

Magnólia Aparecida – UFRS, Débora Cristina Castellani – Natura Inovação - SP, Maria do 310 

Carmo Vieira – UF Grande Dourado, MS, como titulares e como suplentes Francisco Célio 311 

Maia Chaves – Amazonas e Cristina Lemos IPA - PE. Finalizada a Parte II, passou-se à 312 

Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO – Lin Chao Ming abordou sobre a resolução 1010 313 

do CONFEA e solicitou a inclusão de discentes como uma categoria de associado da ABH. 314 

Valéria Modolo esclareceu que para mudança de categorias de associados é necessário 315 

mudança estatutária que requer assembléia extraordinária. Quanto a resolução 1010, 316 

Jackson Kawakami se comprometeu a participar convidando palestrantes sobre o assunto 317 

para o próximo CBO; Maria Aldete J. da Fonseca Ferreira em sua palavra sugeriu que os 318 

grupos mantivessem contatos preliminares por email objetivando uma melhor discussão do 319 

assunto nas reuniões durante os CBO’s. Paulo Melo parabenizou e agradeceu a ex-diretoria 320 

pedindo um voto de louvor para os mesmos. Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi 321 

encerrada às dezoito horas e dez minutos e eu, Valéria Aparecida Modolo, ex-secretária e 322 

Ivan Vilas Bôas Souza, secretário, lavramos a presente ata, que vai assinada por nós, pelo 323 

ex-presidente, pelo ex-tesoureiro, pelo presidente e pelo segundo tesoureiro. x.x.x.x.x.x.x.x.x 324 

__________________________________________________________________________ 325 

__________________________________________________________________________ 326 

__________________________________________________________________________ 327 

__________________________________________________________________________ 328 

__________________________________________________________________________ 329 

__________________________________________________________________________ 330 


