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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 

BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois 2 

mil e quatorze, com início às oito horas e vinte minutos, foi realizada, no Auditório “Centro 3 

Universitário Integrado de Ciências, Cultura e Artes (CUICA)”, da Universidade Federal do 4 

Tocantins, em Palmas, TO, a Quinquagésima Terceira Assembleia Geral Ordinária da 5 

Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do Qüinquagésimo Terceiro 6 

Congresso Brasileiro de Olericultura (53º CBO), de acordo com edital de convocação da 7 

Presidente Tiyoko Nair Hojo Rebouças. A mesa foi constituída por: Tiyoko Nair Hojo 8 

Rebouças – Presidente; José Magno Queiróz Luz - Vice-Presidente; Ivan Vilas Bôas Souza 9 

- Primeiro-secretário; Luis Felipe Villani Purquerio - Segundo-tesoureiro. Estiveram em 10 

plenário 50 (cinquenta) associados, cujos nomes e assinaturas constam do livro de registro 11 

dessa ata. A pauta da Assembleia constou dos seguintes itens: Parte I – EXPEDIENTE: 1) 12 

Aprovação da ata da 52º Assembleia Geral; 2) Palavra da diretoria. Parte II – ORDEM DO 13 

DIA: 1) Prestação de contas e Conselho Fiscal; 2) Eleição da nova diretoria – mandato 14 

2014/2018; 3) Posse da diretoria eleita – mandato 2014/2018; 4) Local do 54º CBO; 5) 15 

Propostas e sugestões da Diretoria, Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de Trabalho; 6) 16 

Valor da Anuidade; 7) Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2016, 17 

Categorias “Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas”; Parte III – PALAVRA DO 18 

ASSOCIADO. Abrindo a Assembleia  Geral, a presidente da ABH saudou os presentes 19 

dando início à mesma pela Parte I – EXPEDIENTE: ITEM 1 - Aprovação da ata da 52º 20 

Assembleia Geral, quando a ata foi colocada em discussão. Nada havendo contrário à mesma, 21 

a ata foi APROVADA por unanimidade. Passando para o ITEM 2 – Palavra da diretoria, a 22 

presidente da ABH comentou sobre o empenho da Comissão Organizadora na realização do 23 

53º CBO, explanando ainda sobre a realização do II Fórum Sobre o Ensino de Olericultura no 24 

Brasil, após suas palavras e dando continuidade à pauta da Assembleia Geral, foi iniciada a 25 

Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 1 – Prestação de contas e Conselho Fiscal, quando 26 

foram apresentadas as prestações de contas da ABH, da Revista Horticultura Brasileira (HB), 27 

a prestação de contas do 52º CBO, a prestação de contas parcial do 53º CBO e a leitura da ata 28 

do Conselho Fiscal, que foi realizada em duas etapas pela presidente do Conselho a Sra. Sally 29 

Ferreira Blat, sendo a primeira referente a aprovação ou não das contas do 50°, 51º, 52º e 53º 30 

(prestação parcial) CBO‟s. O primeiro secretário Ivan Vilas Bôas Souza apresentou a parte 31 

geral da prestação de contas da ABH referente a número de sócio, pagamento de anuidades, 32 

novos sócios e refiliações, após sua fala o segundo tesoureiro da Luis Felipe Villani 33 



 2 

Purquerio, justificou a ausência da primeira tesoureira Leilanne Silva Lopes Lima devido 34 

problemas de saúde de familiares da mesma e solicitou que a contadora da ABH, a Sra. 35 

Fernanda Keila Amaral Aguiar Ximenes realizasse a prestação de contas da ABH. A mesma 36 

apresentou os dados de 2012 a 2014 (sendo que 2014 foram dados até 31/05/2014) quando 37 

apresentou que até a data em questão a ABH apresenta um saldo positivo de R$ 457.879,17 38 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos). 39 

Após sua apresentação, O Sr. Sebastião Wilson Tivelli lembrou que o ano fiscal da ABH 40 

termina no dia 31 de maio de cada ano, a contadora justificou que como os congressos 41 

ficaram a cada dois anos realizou as prestações pelo ano fiscal, mas que poderia ajustar para o 42 

período do ano fiscal da ABH, pois tinha em mãos todos os balancetes das contas, ficando de 43 

no próximo Congresso apresentar as contas pelo ano fiscal da ABH e não pelo exercício 44 

financeiro da contabilidade. Logo após a prestação de contas da ABH o Sr. Sebastião Wilson 45 

Tivelli colocou para a plateia que tinha repassado um saldo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 46 

reais) para a ABH referente à realização do 49º CBO devido um dos patrocinadores, CREA-47 

SP, só ter liberado os recursos no ano de 2013. Foi ainda questionado por Jackson Kawakami 48 

qual o tipo de aplicação em que era aplicado o saldo da ABH, sendo esclarecido que a 49 

aplicação era do tipo CDB DI. Jackson sugeriu que se estudasse a possibilidade de se aplicar 50 

parte do saldo da Associação em títulos públicos federais do Tesouro Direto, pois estes títulos 51 

possuem boa rentabilidade, além de baixo custo. Após a apresentação da prestação de contas 52 

da ABH e dos respectivos esclarecimentos, o presidente da Revista Horticultura Brasileira 53 

(HB), Paulo Eduardo de Melo apresentou os dados da mesma, onde comentou que em 2012 54 

recebeu 182 e em 2013 232 artigos para apreciação e publicação na HB. Após sua 55 

apresentação ele colocou algumas propostas para serem votadas pelos presentes na 56 

Assembleia, quando foi discutido o tema e as propostas ficaram da seguinte forma: 57 

PROPOSTA 1 - Ativar os sistemas on-line first e tocs+highlights, em associação com o 58 

Facebook, que foi APROVADA pelos presentes; PROPOSTA 2 - Maior rigor na aceitação de 59 

artigos para tramitação (contribuição científica, novidade, utilidade tecnológica) e manter o 60 

número de trabalhos publicados ao redor de 100, essa proposta teve um voto contrário, sendo, 61 

portanto APROVADA na Assembleia; PROPOSTA 3 - Publicar no mínimo 50% dos 62 

trabalhos em inglês, após discussão dessa proposta a mesma foi colocada em votação 63 

apresentado duas abstenções de voto, sete votos contrário e a maioria votou pela 64 

APROVAÇÃO da mesma; PROPOSTA 4 – redução do número de revistas impressas de 500 65 

para 100, com consulta aos sócios de quem desejaria receber a revista impressa, passando a 66 

HB para uma publicação on line; essa proposta foi a mais discutida pois vários associados 67 
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presentes ficaram em dúvidas quanto ao número do ISSN da revista, de sua classificação na 68 

CAPES (em relação ao Qualis) e em relação ao JCR, foi esclarecido por Paulo Eduardo de 69 

Melo que o número de ISSN é diferente da revista on line da impressa, porém sua 70 

qualificação não altera, pois se trata da mesma revista e a publicação impressa não acabará, 71 

diminuirá apenas a quantidade de revistas impressas, que irá depender ainda da quantidade de 72 

sócios que desejarem receber os exemplares impressos, pois se o custo não compensar a HB 73 

continuará sendo impressa, após esses esclarecimentos a proposta foi colocada em votação 74 

sendo APROVADA por unanimidade. Logo em seguida foi solicitado pela Assembleia que 75 

constasse em ata um agradecimento especial ao trabalho dos responsáveis diretos da HB: a 76 

secretária Roseli Medeiros Barbosa Furtado, e a coordenadora executiva Sieglinde Brune e 77 

Paulo Eduardo de Melo pelo esforço, dedicação e comprometimento dispensados à revista. 78 

Após a apresentação da HB o primeiro secretário Ivan Vilas Boas Souza apresentou os 79 

resultados financeiros do 52º CBO onde se observa uma receita de R$ 331.455,56 e uma 80 

despesa de R$ 233.632,74 com um saldo positivo de R$ 97.822,82, valor esse que foi 81 

transferido para a conta da ABH após o fechamento das contas do 52º CBO. Enquanto o 82 

tesoureiro do 53º CBO preparava o material para apresentação das contas parciais do evento a 83 

Sra. Sally Ferreira Blat leu a parte da ata do Conselho Fiscal referente as prestações de contas 84 

apresentadas na reunião, a saber: “ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 85 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos vinte e nove dias do mês de 86 

julho do ano de dois mil e quatorze, com início às oito horas, foi realizada, na Sala três, do 87 

Bloco H, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas-TO, reunião do Conselho 88 

Fiscal (CF) da Associação Brasileira de Horticultura (ABH). A reunião contou com a 89 

presença dos membros do CF: Sally Ferreira Blat, Fernando Cesar Sala, Joaquim Gonçalves 90 

de Pádua, Roberto de Albuquerque Melo; do Primeiro Secretário da Diretoria da ABH, Ivan 91 

Vilas Bôas Souza; do segundo tesoureiro da ABH, Luis Felipe Villani Purquerio e da 92 

contadora da ABH, Fernanda Keila Amaral Aguiar Ximenes. A reunião iniciou com a 93 

apresentação da prestação de contas da ABH e da Revista Horticultura Brasileira (HB) pela 94 

contadora Fernanda. A mesma fez a leitura do parecer sobre a documentação apresentada. O 95 

respectivo parecer foi favorável e sendo assim, o CF aprovou tais prestações. Fernanda fez a 96 

exposição do parecer relativo às pendências da prestação de contas do 50° CBO. Ivan fez a 97 

leitura da carta encaminhada pelo presidente do 50° CBO à Diretoria da ABH, informando 98 

que a empresa que prestou serviços na organização do evento não forneceu as notas para o 99 

fechamento da prestação de contas, quitando tal pendência. Diante do que o CF já havia 100 

solicitado na Ata do 52° CBO e não sendo cumprido, o CF reprovou a prestação de contas do 101 
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50° CBO e solicita a Diretoria da ABH tomar as devidas providências cabíveis neste caso. 102 

Fernanda apresentou o parecer referente à prestação de contas do 51° CBO aprovando tal 103 

prestação, porém, relatou que não foram apresentados os documentos comprobatórios das 104 

receitas e despesas relativas às captações de recursos através de órgãos de fomento. Diante do 105 

exposto, o presidente do 51° CBO apresentou declarações que solicitou e utilizou 106 

integralmente tais recursos financeiros. O CF enviará tais declarações à contadora da ABH e, 107 

somente após seu parecer poderá concluir a prestação de contas. Fernanda, tesoureira do 52° 108 

CBO e contadora da ABH, apresentou a prestação de contas definitiva do 52° CBO e 109 

posteriormente leu o parecer relativo a tal prestação de contas, demonstrando estar em 110 

conformidade. Após a análise, o CF aprovou a prestação de contas do 52° CBO. 111 

Posteriormente, Ildon R. do Nascimento, tesoureiro do 53° CBO apresentou a prestação de 112 

contas parcial do Congresso a qual foi considerada satisfatória pelo CF.” Após a leitura da ata 113 

do CF os associados debateram sobre as prestações de contas do 50º CBO e do 51º CBO 114 

ficando definido em Assembleia que a diretoria eleita no 53º CBO deveria entrar em contato 115 

com os responsáveis dos respectivos eventos, os Srs. Carlos Alberto Simões do Carmo e 116 

Derly José Henriques da Silva para que apresentassem, no caso do 50º CBO o contrato entre 117 

as partes para execução daquele evento para ser analisado e por parte do Sr. Derly que o 118 

mesmo solicitasse aos órgãos de fomento uma cópia da prestação de contas apresentadas aos 119 

mesmos para que pudesse ser anexada à prestação de contas da ABH referente a realização do 120 

51º CBO, sendo as demais prestações apresentadas, ratificadas pela Assembleia do 53º CBO. 121 

Em seguida o Sr. Ildo Rodrigues do Nascimento apresentou a prestação de contas parcial do 122 

53º CBO que apresentava uma receita de R$ 219.000,00 uma despesa de R$ 199.305,39 com 123 

um saldo positivo até aquele momento de R$ 19.694,61 -, ele deixou claro que esse saldo era 124 

referente até a semana anterior ao evento, o que deveria ter ajustes devido as inscrições 125 

realizadas durante o mesmo, a adesão do jantar e das despesas ocorridas durante a semana do 126 

evento. Após sua apresentação a Sra. Valéria Gomes Momenté (Presidente do 53º CBO) falou 127 

sobre o jantar de confraternização e de algumas dificuldades ocorridas durante a execução do 128 

evento, sendo um dos itens o sistema de controle do evento gerenciado pela empresa 129 

Consciência Soluções e Tecnologia LTDA. que saía do ar quase que diariamente dificultando 130 

algumas atividades de acompanhamento de inscrição de trabalhos e participantes no evento, o 131 

que foi confirmado pela associada Leila Trevisan Braz. Comunicou ainda que tivemos 132 

aproximadamente 700 inscritos e 522 trabalhos aprovados para serem apresentados em forma 133 

de pôster e apresentações orais. Após a fala de Valéria Gomes Momenté a Sra. Sally Ferreira 134 

Blat leu uma errata que consta da ata do CF que relata o seguinte: “Errata – Na ata da reunião 135 
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do conselho fiscal da Associação Brasileira de Horticultura, linha 15, onde se lê “quitando tal 136 

pendência”, deve-se ler “não quitando tal pendência”, passando em seguida para a conclusão 137 

da ata da Assembleia do CF que abordava sobre a eleição para a nova diretoria, a seguir a 138 

transcrição do restante da ata “Por fim, foi realizada a apuração dos votos para eleição da 139 

diretoria para o mandato 2014-2018, onde houve chapa única, composta por: Tiyoko Nair 140 

Hojo Rebouças (Presidente), José Magno Queiroz Luz (Vice-Presidente), Ivan Vilas Boas 141 

Souza (Secretário), Jackson Kawakami (2° Secretário), Leilanne Silva Lopes Lima 142 

(Tesoureira), Luiz Felipe Villani Purquerio (2° Tesoureiro). Foram recebidas 148 143 

correspondências, contendo os votos e oito retornaram devido a endereços incompletos. Das 144 

148 correspondências, 42 foram consideradas não válidas, sendo 41 relativas a volantes que 145 

encontravam-se em débito com a anuidade da ABH e uma foi enviada fora de prazo. Dos 146 

votos válidos (total de 98), 97 foram favoráveis a chapa em questão e um voto em branco. 147 

Nada a mais havendo a tratar, a reunião do CF foi encerrada às onze horas e trinta minutos e 148 

eu, Sally Ferreira Blat lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do CF. 149 

- Sally Ferreira Blat, Fernando Cesar Sala, Joaquim Gonçalves de Pádua, Roberto de 150 

Albuquerque Melo”. Ao final da leitura da ata a presidente do CF chamou a nova Presidente 151 

da ABH Tiyoko Nair Hojo Rebouças para dar posse à nova diretoria que será constituída dos 152 

seguintes membros: Presidente: Tiyoko Nair Hojo Rebouças, brasileira, casada, professora 153 

universitária, portadora de RG nº 05.855.924-89 SSP/BA expedida em 07/06/1989, CPF nº 154 

016.189.108-09, residente e domiciliada na Avenida Erathostenes Menezes, 85, Apto. 103, 155 

Condomínio Vivenda da Vitória, Bairro Candeias, CEP 45.028-528 no município de Vitória 156 

da Conquista estado da Bahia; Vice-Presidente: José Magno Queiróz Luz, brasileiro, casado, 157 

professor universitário, portador de RG nº 3909086 SSP/MG expedida em 06/12/1984, CPF 158 

nº 665.596.186-68, residente e domiciliado na Rua Tapuirama, 281, Apto. 503, Bairro 159 

Oswaldo, CEP 38.400-436 no município de Uberlândia estado de Minas Gerais; Secretário: 160 

Ivan Vilas Bôas Souza, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador de RG nº 161 

01.409.483-50 SSP/BA expedida em 27/01/2003, CPF nº 228.965.625-91, residente e 162 

domiciliado na Avenida Otávio Santos, 714, Bairro Recreio, CEP 45.020-750 no município 163 

de Vitória da Conquista estado da Bahia; 2º Secretário: Jackson Kawakami, brasileiro, 164 

casado, professor universitário, portador de RG nº 5.018.833-7 SSP/PR expedida em 165 

20/05/1987, CPF nº 926.064.409-78, residente e domiciliado na Rua Azevedo Portugal, 198, 166 

CEP 85.010-200 no município de Guarapuava estado do Paraná; Tesoureira: Leilanne Silva 167 

Lopes Lima, brasileira, casada, engenheira agrônoma, portadora de RG nº 08.139.656-24 168 

SSP/BA expedida em 03/04/2000, CPF nº 000.994.055-39, residente e domiciliada na Rua 169 
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Jaci Flores, 276, Apto. 303, Bairro Candeias, CEP 45.055-085 no município de Vitória da 170 

Conquista estado da Bahia; 2º Tesoureiro: Luis Felipe Villani Purquerio, brasileiro, solteiro, 171 

pesquisador, portador de RG nº 12.814.576-6 SSP/SP expedida em 26/02/1993, CPF nº 172 

268.885.118-71, residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael Sales, 145, Bairro Bonfim, CEP 173 

13.070-720 no município de Campinas estado de São Paulo. Após a presidente ser empossada 174 

ela solicitou aos demais membros da diretoria presentes para comporem a mesa diretora da 175 

Assembleia Geral, que ficou assim constituída: Presidente: Tiyoko Nair Hojo Rebouças; 176 

Vice-Presidente: José Magno Queiróz Luz; Secretário: Ivan Vilas Bôas Souza, 2º 177 

Secretário: Jackson Kawakami e 2º Tesoureiro: Luis Felipe Villani Purquerio. Após a nova 178 

composição da mesa diretora a presidente empossada informou que a sede da ABH continuará 179 

no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Laboratório 180 

Biofábrica, Estrada do Bem Querer, Km 04, s/n, Caixa Postal 95, CEP: 45.031-900 no 181 

município de Vitória da Conquista estado da Bahia, em seguida agradeceu os presentes, 182 

enalteceu a importância da ABH e solicitou a colaboração de todos para que atenda as 183 

expectativas dos associados. Dando continuidade a Parte II – ORDEM DO DIA, ITEM 4 – 184 

Local do 54º CBO, foi solicitado pela presidente que os prováveis candidatos se 185 

apresentassem para realizar sua defesa, sendo que houve apenas um candidato o Sr. Roberto 186 

de Albuquerque Melo que apresentou sua defesa para que o 54º CBO ocorresse em Recife no 187 

período de 25 a 29 de julho de 2016, após a apresentação, foi colocado para votação e 188 

APROVADA por unanimidade a proposta para que o 54º CBO fosse realizado em Recife no 189 

período mencionado. Passando para o ITEM 5 – Propostas e sugestões da Diretoria, 190 

Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de Trabalho, foi informado que em relação aos 191 

grupos setoriais e de trabalho, apenas dois realizaram suas reuniões, a saber o Grupo Setorial 192 

de Ensino e o Grupo de Trabalho de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares. 193 

Passando para as propostas apresentadas pela Diretoria, foi discutida a apresentação de 194 

resumos expandidos e resumo simples, com uma única folha, após debate pelos associados foi 195 

colocado para votação a PROPOSTA de apresentação nos CBO‟s de DOIS RESUMOS 196 

SIMPLES POR INSCRIÇÃO ou UM RESUMO EXPANDIDO POR INSCRIÇÃO, após a 197 

votação obteve-se o seguinte resultado: 03 abstenções, 12 votos para resumo expandido e 20 198 

votos para resumo simples, sendo APROVADA a proposta de DOIS RESUMOS SIMPLES 199 

POR INSCRIÇÃO, sendo sugerido que os assessores agissem com mais rigor na correção 200 

dos trabalhos enviados. Outra proposta colocada pela diretoria, tendo em vista que os CBO‟s 201 

atualmente ocorrem a cada dois anos, foi que a data para envio das indicações dos prêmios 202 

Marcílio Dias e ABH ocorresse até dezembro do ano anterior ao da realização do evento, essa 203 
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proposta foi APROVADA por unanimidade. Ainda nesse item foi discutida a necessidade de 204 

que os coordenadores de eventos estaduais apoiados pela ABH fossem sócios da mesma, 205 

ficando essa função a critério do delegado regional de avaliar a importância do evento e a 206 

divulgação do nome da ABH na região, nesse item o Sr. Sebastião Wilson Tivelli falou que 207 

uma das funções desses eventos é fomentar a divulgação da ABH. O grupo de trabalho de 208 

Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares propôs que durante o 54º CBO ocorresse o 209 

3º Simpósio de Plantas Medicinais, em avaliação pela Assembleia esse item ficou como 210 

sugestão e que o representante do grupo contatasse com os organizadores do 54º CBO para 211 

que realizassem em conjunto os eventos. O Grupo de Ensino sugeriu que o fórum de ensino 212 

ocorresse a cada quatro anos, sendo o próximo durante o 56º CBO, a associada Profa. Leila 213 

Trevisan Braz apresentou em breves palavras o acontecido no II Fórum de Ensino, 214 

enfatizando a criação de uma página na internet onde ficará armazenada as informações dos 215 

fóruns realizados, logo após, René de Paula Posso sugere que constasse em ata um 216 

agradecimento especial, com salva de palmas, à Profa. Leila Trevisan Braz pela organização 217 

do 2º Fórum sobre o Ensino de Olericultura no Brasil ocorrido durante o 53º CBO, o que foi 218 

prontamente realizado. Encerrando esse item foi sugerido que os CBO‟s seguintes, 55º CBO e 219 

56º CBO ocorressem respectivamente nos estados de Santa Catarina e Goiás. Passando para o 220 

item 6 – VALOR DA ANUIDADE, foi colocado pela diretoria que a anuidade da ABH 221 

mantêm o mesmo valor há 03 anos, necessitando ser reajustada, e que na reunião de 222 

delegados, com base nos índices oficiais foi chegado ao valor de R$ 180,00 reais para a 223 

próxima anuidade, após debate com os associados presentes a proposta foi colocada em 224 

votação sendo APROVADA, portanto a anuidade da ABH para o ano de 2015 será de R$ 225 

180,00 (cento e oitenta reais). Passando para o ITEM 7 - Indicação de Comissões para o 226 

Prêmio ABH 2016, categorias “Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas” – os membros 227 

indicados e aprovados para compor a Comissão na categoria „Hortaliças‟ foram: Pablo Forlan 228 

Vargas, UNESP/SP; Norma Eliane Pereira, UESC/BA e Mina Karasawa, IPA/PE como 229 

titulares e como suplentes Valter Rodrigues Oliveira, EMBRAPA/DF e Maria Zuleide de 230 

Negreiros, UFERSA/RN; para a categoria „Medicinais e Aromáticas‟: Lilia Aparecida 231 

Salgado de Morais EMBRAPA/RJ; Francisco Célio Maia Chaves, EMBRAPA/AM e José 232 

Roberto Pinto de Souza, UEL/PR como titulares e como suplente Maria do Carmo Vieira, 233 

UFGD/MS. Finalizada a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO – 234 

quando Jackson Kawakami apresentou dados referentes ao evento realizado no Paraná 235 

intitulado “Congresso Paranaense de Olericultura – I Simpósio da Associação Brasileira de 236 

Horticultura do Paraná – II Seminário do Programa Paranaense de Certificação de Produtos 237 
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Orgânicos” ocorrido em Guarapuava/PR no período de 05 a 07 de junho de 2013, onde 238 

ocorreram 21 palestras, com 432 inscrições e apresentação de 108 resumos, sendo 42 na 239 

forma de apresentação oral e o restante em forma de pôster, tendo a participação de todas as 240 

universidades do estado, 6 estaduais e 3 federais. Nesse item foi colocado por Paulo Eduardo 241 

de Melo, editor chefe da HB, da necessidade de algumas alterações no Estatuto Social da 242 

ABH e criação de um Regimento Interno que regularizasse alguns itens que não estão 243 

previstos no atual Estatuto, em discussão com os presentes ficou eleita uma comissão para 244 

realizar essa atualização que será discutida em Assembleia Geral Extraordinária durante o 54º 245 

CBO com data a ser marcada, ficou ainda sugerido que os sócios poderiam enviar sugestões 246 

para a diretoria da ABH que iria repassar para a comissão que ficou constituída dos seguintes 247 

membros associados: Paulo Eduardo de Melo, René de Paula Posso e João Carlos Athanazio 248 

UEL/PR. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada às doze horas e quarenta e 249 

cinco minutos e eu, Ivan Vilas Bôas Souza, secretário da ABH, lavrei a presente ata, que vai 250 

assinada por mim, pela presidente, pelo vice-presidente, pelo segundo secretário e pelo 251 

segundo tesoureiro. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 252 

__________________________________________________________________________ 253 

__________________________________________________________________________ 254 

__________________________________________________________________________ 255 

__________________________________________________________________________ 256 

__________________________________________________________________________ 257 


