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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 
BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil 2 
e doze, com início às oito horas e vinte e sete minutos, realizou-se no Auditório do Balcão 3 
Yemanjá, do Centro de Convenções de Salvador, Bahia, a Quinquagésima Segunda 4 
Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião 5 
do Quinquagésimo Segundo Congresso Brasileiro de Olericultura (52º CBO), de acordo o 6 
edital de convocação da Presidente Tiyoko Nair Hojo Rebouças. A mesa foi constituída por: 7 
Tiyoko Nair Hojo Rebouças – Presidente; José Magno Queiróz Luz - Vice-Presidente; 8 
Ivan Vilas Bôas Souza - Primeiro-secretário; Leilanne Silva Lopes Lima - Primeiro-9 
tesoureiro; Luis Felipe Villani Purquerio – Segundo-tesoureiro. Estiveram em plenário 10 
sessenta e sete associados, cujos nomes e assinaturas constam do livro de registro dessa 11 
ata. A Presidente da ABH fez a abertura da Assembleia Geral com uma saudação a todos 12 
os presentes. Após isso apresentou a pauta da Assembleia que constou dos seguintes itens: 13 
Parte I – EXPEDIENTE: 1) Apreciação da ata da quinquagésima primeira (51ª) Assembleia 14 
Geral; 2) Palavra da diretoria. Parte II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas e 15 
Conselho Fiscal; 2) Local do Quinquagésimo Terceiro Congresso Brasileiro de Olericultura 16 
(53° CBO); 3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Propostas e sugestões da Diretoria e 17 
Delegados e dos Grupos Setoriais e Grupos de Trabalho; 5) Indicação da Comissão 18 
Julgadora para o Prêmio Associação Brasileira de Horticultura de dois mil e quatorze 19 
(Prêmio ABH 2014), Categorias “Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas”; Parte III – 20 
PALAVRA DO ASSOCIADO. Logo após a apresentação da pauta a Presidente da ABH deu 21 
início a Parte I – EXPEDIENTE, item um, para apreciação e discussão da ata da 51ª 22 
Assembleia Geral que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a Parte I, item 23 
dois, a Presidente discorreu sobre a participação da ABH em eventos nacionais e 24 
internacionais; lembrou aos delegados da importância de execução de eventos nos seus 25 
Estados, informou que a diretoria da ABH consta de recursos para apoiar tais eventos e 26 
também que a ABH já dispõe de perfil no Facebook. Mencionou ainda sobre a importância 27 
de manter a filiação junto à International Society for Horticultural Science (ISHS). Em 28 
seguida passou para Parte II – ORDEM DO DIA, item um, Prestação de Contas e Conselho 29 
Fiscal. A Presidente da ABH informou que o Sr. Carlos Alberto Simões do Carmo, 30 
presidente do Quinquagésimo Congresso Brasileiro de Olericultura (50º CBO) encaminhou 31 
um e-mail justificando a ausência na assembleia e não apresentou a prestação de contas do 32 
50º CBO. Em seguida o Sr. Derly José Henrique da Silva, presidente do quinquagésimo 33 
primeiro Congresso Brasileiro de Olericultura (51º CBO) fez algumas considerações sobre a 34 
prestação de contas do 51º CBO e justificou o atraso no envio da prestação de contas, pois 35 
estava no aguardo dos pareceres dos relatórios da Coordenação de Aperfeiçoamento de 36 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 37 
e Tecnológico (CNPq). O Sr. Derly disse que ao entrar em contato com a CAPES foi 38 
informado que o processo estava em avaliação. Após isso, o Sr. Felipe Villani Purquerio fez 39 
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a apresentação financeira das contas da ABH e da Revista Horticultura Brasileira (Revista 40 
HB) do período de primeiro de junho de dois mil e onze a trinta e um de maio de dois mil e 41 
doze, onde indicava um saldo de R$ 370.718,13 (Trezentos e setenta mil, setecentos e 42 
dezoito reais e treze centavos) no total das contas. Logo em seguida, o Sr. Paulo Eduardo 43 
de Melo, Editor Chefe da Revista HB, apresentou o balanço técnico da Revista, onde 44 
informou que foram aceitos 153 trabalhos para tramitação e 128 foram aprovados. Durante a 45 
apresentação, o Sr. Paulo Melo justificou a reprovação de alguns trabalhos que não 46 
atendiam a linha de publicação da HB. Falou sobre o site que foi criado para submissão de 47 
trabalhos on line na Revista, que o mesmo iria facilitar aos associados e aos internautas o 48 
acesso às Revistas da HB e às informações contidas na página. Ainda em sua 49 
apresentação, lembrou da importância de alcançar o fator 0,50 como meta para o índice 50 
JCR (Journal Citation Reports) no próximo ano. Ao ser arguido pelo Sr. Sebastião Wilson 51 
Tivelli sobre os recursos do CNPq, o Sr. Paulo Melo informou que o valor havia sido 52 
repassado para a Revista, no entanto só entraria na prestação de contas financeiras no 53 
próximo exercício, tendo em vista o recurso ter sido liberado após o encerramento do 54 
exercício financeiro atual. Em seguida a Sra. Maira Christina Marques Fonseca solicitou que 55 
a Revista liberasse espaço para consultores ligados diretamente a área de plantas 56 
medicinais. O Sr. Paulo Melo explicou os procedimentos para se cadastrar como assessor 57 
da Revista e justificou que alguns trabalhos são recusados devido à abordagem ser mais na 58 
área de saúde e não na área de fitotecnia das culturas. Dando continuidade a Sra. Leilanne 59 
Silva Lopes Lima detalhou a prestação de contas parciais do 52º CBO com previsão de 60 
Receitas de R$ 407.740,00 (Quatrocentos e sete mil, setecentos e quarenta reais) e 61 
Despesas de R$ 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais). Após a explanação da 62 
Sra. Leilanne, a Sra. Sally Ferreira Blat realizou a leitura da Ata do Conselho Fiscal onde foi 63 
relatado que o responsável pelo 50º CBO, Sr. Carlos Alberto não compareceu na reunião do 64 
Conselho Fiscal para apresentação da prestação de contas, mas enviou um e-mail com a 65 
justificativa para a Presidente da ABH. O Conselho Fiscal (CF) avaliou a justificativa 66 
apresentada e deu um prazo de 30 dias a contar da data da reunião do CF para que o Sr. 67 
Carlos Simões encaminhasse a reformulação da prestação de contas do 50º CBO para a 68 
ABH. O CF também decidiu encaminhar a prestação de contas do 51º CBO, apresentada 69 
pelo Sr. Derly, para que a contadora da ABH procedesse à análise para aprovação final e 70 
posterior envio para o CF. Ao analisar a prestação parcial de contas do 52º CBO, detalhada 71 
por Leilanne, o Conselho Fiscal considerou satisfatória. Após análise, o CF aprovou as 72 
prestações de contas da Revista HB e ABH no ano fiscal de 01/06/2011 a 31/05/2012. Em 73 
seguida foi sugerido por José Usan e aprovado pelos demais membros do CF a elaboração 74 
de um relatório semestral descritivo da destinação dos recursos utilizados pela diretoria, 75 
visando facilitar o acompanhamento da prestação de contas pelo CF. Logo a seguir foi lida a 76 
Ata de Reunião do Conselho Fiscal: “ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 77 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA, Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 78 



 3

dois mil e doze, com início às nove horas, foi realizada, na sala Iansã, do Centro de Convenções da 79 
Bahia, em Salvador-Ba, reunião do Conselho Fiscal (CF) da Associação Brasileira de Horticultura 80 
(ABH). A reunião contou com a presença dos membros do CF: Sally Ferreira Blat, Thiago Leandro 81 
Factor, José Usan Torres Brandão Filho e Cândido Alves da Costa; do presidente do 51º CBO, Derly 82 
José Henriques da Silva; do 2º tesoureiro do 52º CBO, Luis Felipe Villani Purquerio e da Contadora 83 
da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), Fernanda Keila Amaral Aguiar Ximenes. A reunião 84 
iniciou com a apresentação do panorama atual da ABH quanto ao número de associados no Brasil e 85 
no exterior, pelo 2º tesoureiro do 52º CBO. A seguir deveria ter sido apresentada a reformulação da 86 
prestação de contas do 50º CBO, porém a mesma não ocorreu. Luis Felipe apresentou justificativa da 87 
não apresentação, através de mensagem eletrônica do presidente do 50º CBO (anexo), Carlos 88 
Alberto Simões, encaminhada à presidenta da ABH. A justificativa se fundamentou na falta de tempo 89 
hábil para a apresentação no atual congresso, e Carlos se comprometendo a finalizar a prestação de 90 
contas até o final do corrente mês. Diante do exposto, o CF estipulou um prazo de 30 dias a partir da 91 
data desta reunião para entrega da reformulação desta prestação de contas. A seguir Derly 92 
apresentou a documentação referente à prestação de contas do 51º CBO, esclarecendo que não 93 
recebeu ainda o parecer final das agências de fomento CNPq e CAPES quanto às prestações de 94 
contas dos respectivos patrocínios. O CF decidiu por encaminhar a documentação para análise da 95 
contadora da ABH, para a aprovação final da prestação de contas do 51º CBO. Posteriormente 96 
Fernanda apresentou a prestação de contas preliminar do 52º CBO, a qual foi considerada 97 
satisfatória pelo CF. Luis Felipe apresentou a prestação de contas da Revista Horticultura Brasileira 98 
(HB) e ABH no ano fiscal de 01/06/2011 a 31/05/2012. A seguir foram apresentados os pareceres das 99 
contadoras da ABH referentes ao segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012, que foram 100 
favoráveis às prestações de contas. Após a análise, o CF aprovou as prestações de contas. Foi 101 
sugerido por José Usan e aprovado pelos demais membros do CF a elaboração de um relatório 102 
semestral descritivo da destinação dos recursos utilizados pela diretoria, visando facilitar o 103 
acompanhamento da prestação de contas pelo CF. Nada mais havendo a tratar, a reunião do CF foi 104 
encerrada às treze horas e eu, Sally Ferreira Blat, lavrei a presente ata, que foi assinada por mim e 105 
pelos membros do Conselho Fiscal.” Em seguida, de acordo o item dois, foi aberto espaço 106 
para escolha do local do Quinquagésimo Terceiro Congresso Brasileiro de Olericultura 107 
(53° CBO) a ser realizado no ano de dois mil e quatorze. A proposta apresentada foi que 108 
o evento ocorresse em Palmas - Tocantins, sendo defendida por Valéria Gomes Momenté 109 
que apresentou carta do Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, Sr. Marcio 110 
Silveira, onde constava o relato do Reitor manifestando o interesse para que o 53° CBO 111 
fosse realizado em Palmas - Tocantins e se colocando à disposição para realização do 112 
referido evento. Após discussão da proposta, a mesma foi APROVADA. Em seguida foi 113 
debatido o item três para a eleição do novo Conselho Fiscal com mandato de 2013 a 114 
2016. Foi ELEITA a chapa composta pelos membros efetivos Sally Ferreira Blat, José 115 
Usan Torres Brandão Filho, Thiago Leandro Factor, Roberto de Albuquerque Melo e 116 
Fernando Cesar Sala; e pelos membros suplentes Ademar Pereira de Oliveira, Nilton Nélio 117 



 4

Cometti e Cláudia Araújo Marco. Em continuidade a Parte II, passou-se para o item quatro 118 
– Propostas e sugestões da Diretoria e Delegados e dos Grupos Setoriais e de 119 
Trabalho. Foi constatado que não foi realizada a reunião por parte do Grupo Setorial de 120 
Extensão Rural e do Grupo de Trabalho de Cultivo Protegido. Em seguida, os grupos: 121 
Setorial de Ensino e Setorial de Pesquisa; Grupo de trabalho de Horticultura Orgânica 122 
e Grupo de trabalho de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares apresentaram 123 
algumas propostas. O Grupo Setorial de Ensino, coordenado pela Profª Leila Trevisan 124 
Braz e secretariado pelo Prof. Jackson Kawakami, propôs a realização do II Fórum de 125 
Ensino de Olericultura no Brasil no 53° CBO. A proposta foi discutida em plenária e 126 
APROVADA. O Grupo Setorial de Pesquisa, coordenado por Paulo Eduardo de Melo e 127 
secretariado por Mina Karasawa, apresentaram três sugestões: a primeira que a ABH 128 
realize, através dos seus delegados estaduais, um levantamento dos recursos humanos 129 
envolvidos na pesquisa de hortaliças e plantas aromáticas, medicinais, condimentares e 130 
ornamentais; a segunda que a Comissão Editorial da Revista HB publique um artigo 131 
indicando os principais aspectos que um revisor deve avaliar em um trabalho científico, 132 
realçando a importância que é dada a discussão dos resultados; e a terceira que seja 133 
publicado na Revista HB um artigo estimulando os leitores a buscar um caráter mais 134 
científico em suas ações de pesquisa. O Grupo de trabalho de Horticultura Orgânica, 135 
coordenado por Jacimar Luís de Souza e secretariado por Érika Carvalho fez duas 136 
sugestões: a inclusão de um minicurso sobre horticultura orgânica no próximo Congresso; 137 
uma solicitação aos delegados estaduais da ABH para realizassem um diagnóstico do 138 
“estado da arte da agroecologia e da agricultura orgânica nas suas bases de atuação”, que 139 
o levantamento fosse encaminhado para a diretoria apresentar no próximo CBO. O Grupo 140 
Setorial de trabalho de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, coordenado 141 
por Maira Christina Marques Fonseca e secretariado por Rosana Gonçalves Rodrigues das 142 
Dôres, sugeriram: o cadastro dos associados por área de atuação; maior divulgação entre 143 
os associados sobre as normas do prêmio ABH e participação de um membro do grupo de 144 
trabalho na organização dos CBO’s. Ainda nesse item foi proposto pela reunião dos 145 
delegados, em virtude dos próximos CBO’s ocorrerem a cada dois anos, que no intervalo 146 
entre os CBO’s fosse realizado um Simpósio Estadual ou Regional, com o título “I 147 
SIMPÓSIO ESTADUAL DA ABH DE (colocar o local onde será realizado o evento e 148 
subsequente ordem)”, sendo a proposta APROVADA. As atas dos grupos setoriais e de 149 
trabalho; da reunião de delegados e do Conselho Fiscal constam no livro do referido setor e 150 
assinadas.  Em seguida, o item cinco foi debatido pela plenária para indicação dos 151 
componentes da Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2014. Os membros indicados e 152 
aprovados para compor a Comissão na categoria “Hortaliças” foram: José Luiz Sandes 153 
Carvalho Filho - PE, Fabricio Rossi – SP; Valéria Aparecida Modolo – SP; indicados para 154 
membros titulares e Arlete Marchi Tavares de Melo - SP e Abadia dos Reis Nascimento - 155 
GO; como membros suplentes. Na categoria “Medicinais e Aromáticas” foram indicados e 156 
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aprovados para membros titulares: Maira Christina Marques Fonseca – MG; Rosana 157 
Gonçalves Rodrigues das Dôres – MG; Maria do Carmo Vieira – MS; e para suplentes: 158 
Francisco Célio Maia Chaves - AM e Maria Cristina Lemos da Silva - PE. Finalizada a Parte 159 
II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO. O Sr. Derly voltou a falar sobre o 160 
51° CBO e solicitou que Sanzio Mollica Vidigal apresentasse o balanço financeiro do 51° 161 
CBO, o qual informou que de 1329 (um mil trezentos e vinte e nove) inscrições realizadas, 162 
738 (setecentos e trinta e oito) eram estudantes e 128 (cento e vinte e oito) eram sócios da 163 
ABH. Informou ainda, que foi gerado em termos financeiros uma Receita de R$ 284.754,00 164 
(Duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro reais) e uma Despesa de 165 
R$ 199.954,00 (Cento e noventa e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais) com 166 
Saldo positivo de R$ 84.800,00 (Oitenta e quatro mil e oitocentos reais).  Depois da 167 
apresentação de Sanzio, o Sr. Derly falou das dificuldades dos organizadores do CBO 168 
participarem com recursos próprios no ano seguinte para prestar contas do evento e sugeriu 169 
que ABH ou a Comissão Organizadora do evento subsequente arcasse com as despesas. 170 
Após discussão na plenária, surgiram duas propostas: a primeira que a ABH custeasse, 171 
durante o evento subsequente, as despesas de deslocamento e hospedagem para um 172 
representante da comissão organizadora do CBO anterior para prestação de contas do 173 
evento; a segunda que ABH custeasse, durante o evento subsequente, as despesas de 174 
deslocamento e hospedagem para dois representantes da comissão organizadora do CBO 175 
anterior para prestação de contas. A segunda proposta foi APROVADA. Em seguida, foi 176 
sugerido pela associada Rumy Goto que os temas dos CBO’s fossem diversificados. Foi 177 
discutida na plenária a quantidade de trabalhos apresentados por inscrição nos CBO’s, 178 
sendo APROVADO que cada inscrição no CBO terá direito a inscrição de um trabalho, 179 
como primeiro autor, para avaliação pelos assessores do evento. Dando continuidade, 180 
Sebastião Wilson Tivelli sugeriu aumentar o prazo para submissão de trabalhos para seis 181 
meses para facilitar os trabalhos da comissão organizadora do evento. Nada mais havendo 182 
a tratar, a Assembleia foi encerrada às doze horas e quarenta e três minutos, e eu, Ivan 183 
Vilas Bôas Souza, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo 184 
presidente, pelo vice-presidente, pelo primeiro-tesoureiro e pelo segundo-tesoureiro.  185 
__________________________________________________________________________ 186 
__________________________________________________________________________ 187 
__________________________________________________________________________ 188 
__________________________________________________________________________ 189 
__________________________________________________________________________ 190 


