
DA QUADRAGÉSIMA-QUINTA ASSEMBLÉIA-GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 1 
DE HORTICULTURA. Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, com 2 
início às dezessete horas, foi realizada, no Auditório Diamante, do Centro de Negócios do 3 
SEBRAE, em Fortaleza, CE, a quadragésima-quinta Assembléia Geral Ordinária da 4 
Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do Quadragésimo-Quinto 5 
Congresso Brasileiro de Olericultura (45o CBO), de acordo com edital de convocação da 6 
Presidenta Rumy Goto. A mesa foi constituída por Rumy Goto – presidenta; Carlos Alberto 7 
Simões do Carmo – vice-presidente, Arlete Marchi Tavares de Melo – primeira-secretária; 8 
Marcelo Agenor Pavan – primeiro-tesoureiro, Osmar Alves Carrijo – segundo-tesoureiro e 9 
Fernando Antonio Souza de Aragão – presidente do 45o CBO. Estiveram em plenário 102 10 
sócios, cujos nomes e assinaturas constam do livro de registro desta ata. A pauta da 11 
assembléia constou dos seguintes itens: Parte I – EXPEDIENTE: 1) Aprovação da ata da 12 
44a Assembléia Geral; 2) Palavra da Diretoria; Parte II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de 13 
Contas e Conselho Fiscal; 2) Eleições 2005-2008; 3) Posse da nova diretoria; 4) Local do 14 
próximo CBO; 5) Propostas e sugestões dos Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de 15 
Trabalho: 5.1) Delegados; 5.2) Grupos Setoriais; 5.3) Grupos de Trabalho; 6) Valor da 16 
anuidade; 7) Prêmio ABH (reformulação das normas); 8) Indicação de comissões: 8.1) 17 
Prêmio ABH 2006, 8.2) Prêmio Marcilio de Souza Dias 2006; 9) Suplente do Conselho 18 
Fiscal. Parte III – PALAVRA DO SÓCIO. Abrindo a assembléia geral, a presidenta da ABH 19 
saudou os presentes e deu início aos trabalhos com a Parte I – EXPEDIENTE. Colocou em 20 
discussão o ITEM 1 – Aprovação da ata da 44a Assembléia Geral. Não havendo 21 
manifestação, a ata foi APROVADA por unanimidade. A seguir, passou-se para o ITEM 2 – 22 
Palavra da Diretoria, quando a presidenta prestou algumas informações e fez um relato 23 
das ações da diretoria durante o período compreendido entre o 44o e o 45o CBO's: (a) 24 
Correspondências enviadas: – nesse item destacaram-se as cartas enviadas ao Ministro 25 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, com cópia para a ANVISA, na 26 
qual a ABH endossou a proposta encaminhada pelas Câmaras Setoriais de Hortaliças, Alho 27 
e Cebola, de Frutas, e de Flores e Plantas Ornamentais, da Secretaria de Agricultura e 28 
Abastecimento do Estado de São Paulo, que trata do Registro de agrotóxicos para 29 
“Pequenas Culturas”, que está tramitando naquele ministério, no Grupo Técnico sobre 30 
Resíduos e Pesticidas. Uma segunda carta foi encaminhada à Assembléia Legislativa do 31 
Estado de Minas Gerais, na qual a ABH indicou o sócio Vicente Wagner Dias Casali para 32 
receber “Medalha da Inconfidência no Grau de Honra”. (b) Relatório da Diretoria 1999-33 
2005 – a presidenta Rumy fez um relato das principais atividades realizadas no período, 34 
destacando-se: (I) Realizações principais: (1) Agilização na elaboração do regimento 35 
interno; (2) Participação ativa da diretoria na organização dos eventos promovidos pela 36 
ABH, repensando o formato e a dinâmica dos CBO’s; (3) Fortalecimento do marketing 37 
institucional e das hortaliças; (4) Estabelecimento do cerimonial de outorga do Prêmio 38 
Marcílio de Sousa Dias e do Prêmio SOB/ABH; (5) Reclassificação da HB na CAPES; (6) 39 
Modernização da SOBInforma; (7) Agilização na cobrança das anuidades; (8) 40 
Implementação e melhoria da mídia e informatização; (9) Inventário dos bens da SOB: livro 41 
e chapas de patrimônio; (10) Sede da SOB (ABH); (11) Incremento das ações dos 42 
delegados; (12) Retomada e ampliação de vínculos com entidades internacionais; (13) 43 
Integração com Mercosul. (II) Situação jurídica: (1) de 1974 a 1999, a SOB (ABH) não 44 
existiu juridicamente por causa de várias pendências: sem registro como entidade, todas as 45 
certidões estavam pendentes; CNPJ irregular, com débitos junto à Receita Federal (falta de 46 
declaração de IRPJ) e com o Ministério da Fazenda (Certidão Negativa de Débitos de 47 
Tributos e Contribuições Federais). As pendências foram sanadas, com agradecimentos à 48 
ex-secretária Isa Gonçalo de Aguiar e à associada Rosana Rodrigues (UENF, Campos dos 49 
Goytacazes, RJ), e ao 2º tesoureiro Osmar Alves Carrijo (Brasília, DF). (2) Contas 50 
bancárias: fechamento de todas as contas pendentes em nome da SOB, referentes a 51 
diretorias e/ou eventos passados, mantidas abertas nas cidades de Curitiba, PR, Campos 52 
dos Goytacazes, RJ e Tubarão, SC. (III) Situação financeira: (A) Saldo em caixa: em 53 
julho/1999 = R$ 14.824,00; em 31/05/2005 = R$ 129.324,92. (B) Pagamentos e repasses: 54 
(1) ISHS: 1996 a 2000 = R$ 2.145,67; 2001 a 2003 = R$ 2.141,28; 2004 = R$ 955,24; 2005 55 



= R$ 2.087,94; (2) Horticultura Brasileira: 2001 = R$17.000,00; 2002 = R$15.229,69; 2003 56 
= R$19.100,00; 2004 = R$ 25.419,16; (3) Gasto mensal: ao redor de R$ 2.000,00 57 
(secretária, manutenção do site, correio, encargos sociais, escritório de contabilidade). (IV) 58 
Resultados dos CBO’s: desde 2000 (São Pedro, Brasília, Uberlândia, Recife e Campo 59 
Grande), os CBO’s vêm apresentando saldos positivos.  (V) Número de associados: 2000 60 
= 443; 2001 = 436; 2002 = 455; 2003 = 524; 2004 = 660 e filiações novas = 88; 2005: 61 
pagantes = 545, total = 834 e filiações novas = 86. (VI) Página virtual da ABH: – 62 
www.abhorticultura.com.br – foi reformulada e atualizada; acessos ao site até o momento, 63 
em torno de 4850 a 5200 acessos; consultas ao Fale Conosco, média mensal 60 64 
solicitações. (VII) Apoio a eventos: II Encontro Nacional de Produção Orgânica de 65 
Hortaliças, em São Carlos, com saldo devedor; I Simpósio sobre as Culturas de Inhame e 66 
Cará; I Curso de Agricultura Agroecológica para a Região Nordeste; III Curso de Tecnologia 67 
de Produção de Sementes de Hortaliças; Seminário Nacional de Cebola; 2º Simpósio 68 
Nacional do Morango; I Seminário de Cebolicultura no Nordeste; Simpósio Brasileiro de 69 
Recursos Genéticos de Frutas e Hortaliças; V Curso sobre Tecnologia de Sementes de 70 
Hortaliças. (VIII) Criação do Calendário ABH – Apoios recebidos: 2002 – ABBA, Andef, 71 
BASF, Coopadap, Da Roça, FCA/UNESP, Hokko do Brasil, Horta & Arte, Milenia 72 
Agrociências S/A, Sakata Seed Sudamérica Ltda., Sementes Sakama Ltda., SVS do Brasil, 73 
Syngenta Seeds-Rogers, Van der Hoeven; 2003 – ABBA, FCA/UNESP, FCAV/UNESP, 74 
Hokko do Brasil, Polysack Indústrias Ltda., SVS do Brasil, Syngenta Seeds-Rogers, Western 75 
Seeds Ltd.; 2004 – ABBA, Andef, FCA/UNESP, Iharabras S/A. Indústrias Químicas, 76 
Polysack Indústrias Ltda., Sakata Seed Sudamérica Ltda., Horticeres, Syngenta Seeds-77 
Rogers; 2005 – ABBA, ANDEF, Arysta LifeScience (ex-Hokko do Brasil), Clause Tézier do 78 
Brasil Ltda., FCA/UNESP, FCAV/UNESP, Hortivale Sementes do Vale Ltda., Iharabras S.A. 79 
Indústrias Químicas, Polysack Indústrias Ltda., Sakata Seed Sudamérica Ltda., Sipcam Agro 80 
S/A, Solpack Ltda. (IX) Presença da ABH em eventos: 2002: II Simpósio Nacional sobre as 81 
Culturas do Inhame e do Cará, João Pessoa, PB; 11/06/2003: BASF Divisão Agro – 82 
lançamento de produtos, São Paulo, SP; 24 a 25/06/2003: 2º Congresso Brasileiro de 83 
Agribusiness, Brasília, DF; Agosto/2003: Reunião da ANDEF – lançamento dos eventos 84 
2004, São Paulo, SP; 22 a 24/10/2003: Encontro Nacional de Batata, 12º Encontro Nacional 85 
de Produção e Abastecimento de Batata, 8º Seminário de Batata-Semente e 3º ABBA 86 
Batata Show, Ponta Grossa, PR; 12/08/2004: Reunião IBRAF, São Paulo, SP; 13 a 87 
15/08/2004: II Agrifam – Feira Estadual da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural, Agudos, 88 
SP; 24/09/2004: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Assessor Externo – CAE, Embrapa 89 
Hortaliças, Brasília, DF; 06/10/2004: Reunião da Câmara Setorial de Hortaliças, Brasília, DF; 90 
13/10/2004: Reunião da ANDEF - lançamento dos eventos 2005), São Paulo, SP; 91 
20/10/2004: Reunião da Campanha de Valorização das Hortaliças, Centro de Horticultura, 92 
IAC, Campinas, SP; 25 a 26/11/2004: I Encontro Nacional do Agronegócio de Pimentas e a I 93 
Mostra Nacional de Pimentas e Produtos Derivados, Brasília, DF; 09/12/2004: Reunião da 94 
Campanha de Valorização das Hortaliças, APAS, São Paulo, SP; 28/01/2005: Reunião  da 95 
Campanha de Valorização das Hortaliças, Centro de Horticultura, IAC, Campinas, SP; 96 
26/10/2004: II Semana Acadêmica de Horticultura de Espírito Santo, UFES, Alegre, ES; 18 a 97 
20/11/2004: Simpósio Brasileiro de Cultivo em Ambiente Protegido, Viçosa, MG; 23 a 98 
27/05/2005: Congresso Ibero-Americano de Horticultura e Congresso Ibérico de Horticultura, 99 
Porto, Portugal; 02 a 03/06/2005: Encontro Nacional de Produtores de Cebola, Irecê, BA; 15 100 
a 18/06/2005: 12ª Hortitec, Holambra, SP; 21/06/2005: 2ª Reunião Ordinária do Comitê 101 
Assessor Externo – CAE, Embrapa Hortaliças, Brasília, DF; 31/07 a 02/08/2005;: II 102 
Conferência e Feira de Flores, Frutas, Legumes e Verduras, Expo Center Norte, São Paulo, 103 
SP. (X) Divulgação da ABH em eventos: Hortitec, Batata Show, Expo Botu, Agrifam, 104 
Encontro Nacional da Batata, 12o Encontro Nacional de Produção e Abastecimento de 105 
Batata, 8o Seminário de Batata Semente. (XI) Agradecimentos: (1) à Faculdade de 106 
Ciências Agronômicas, UNESP, Campus de Botucatu, pela disponibilização da infraestrutura 107 
para a sede da ABH: espaço físico, telefone, correio, água, luz, transporte para retirada de 108 
material, congressos e demais eventos, acesso à internet; (2) às empresas Bayer Crop 109 
Science; Sakata Seed Sudamerica, Iharabras S.A,  que patrocinaram viagens para membros 110 



da diretoria e da secretária-executiva para participarem dos CBO’s; (3) às empresas que 111 
sempre apoiaram a SOB/ABH, contribuindo para a realização dos CBO’s. Parte II – ORDEM 112 
DO DIA. O ITEM 1 – Prestação de Contas e Conselho Fiscal foi coordenado pelo 113 
tesoureiro Marcelo Pavan que, em seqüência, convocou os responsáveis pelas prestações 114 
de contas, a saber: (a) Prestação Preliminar de Contas do 45o CBO, feita por Fernando 115 
Aragão, que apresentou os seguintes dados: RECEITA = R$ 256.837,28, DESPESAS = 116 
240.000,00 e SALDO ESTIMADO de R$ 16.837,28. Fernando informou que, do total 117 
arrecadado, 61,2 % foi da ABH, 17,7 % da SBFPO e 20,8 % da ABCTP; (b) Prestação de 118 
Contas do 44o CBO: feita por Olita Salati Stangarlin, a qual informou que houve 719 119 
participantes sendo 550 inscritos e o restante composto de produtores e palestrantes; 120 
RECEITA = R$ 177.235,70, DESPESA = R$ 157.250,32 e SALDO = R$ 19.985,38, valor 121 
que foi repassado à ABH. Olita aproveitou para fazer diversos agradecimentos: Governo do 122 
Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Campo Grande, IDATERRA, SEBRAE, 123 
ANDEF, UCDB e UNIDERP. Marcelo agradeceu a comissão organizadora do 44º CBO pela 124 
disposição, responsabilidade e honestidade na condução das ações e pelo repasse 125 
financeiro; (c) Prestação de Contas da Horticultura Brasileira, feita por Sieglinde Brune, 126 
referente ao período de 01/06/04 a 31/05/05, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 49.968,37; 127 
RECEITA = R$ 48.529,78; DESPESA = R$ 64.055,74; SALDO = R$ 34.442,41; (d) 128 
Prestação de Contas da ABH, feita por Marcelo, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 129 
112.554,21; RECEITA = R$ 121.566,87; DESPESA = R$ 104.796,16; SALDO em 130 
30/06/2005 = R$ 129.324,92. Terminadas as prestações de contas, Ademar Pereira de 131 
Oliveira leu a ata da reunião do Conselho Fiscal que analisou e APROVOU as prestações 132 
de contas, porém com algumas ressalvas. Nessa mesma ata da reunião, o Conselho Fiscal 133 
propôs a criação de Taxa de Tramitação de R$ 50,00 para os trabalhos enviados para 134 
publicação na HB. Segue o texto da ata: “O Conselho Fiscal da ABH, composto pelos 135 
membros Ademar Pereira de Oliveira, Jairo Vidal Vieira, Arthur Bernardes Cecílio Filho, 136 
José Magno Queiroz Luz, reunido no dia nove do mês de agosto de dois mil e cinco, na sala 137 
Ágata, do Hotel Blue Tree Towers, em Fortaleza, CE, aprovou, por unanimidade, as 138 
prestações de contas da Associação Brasileira de Horticultura, da revista Horticultura 139 
Brasileira, referente ao período de 31 de maio de 2004 a 31 de maio de 2005, bem como do 140 
44o CBO, em Campo Grande, MS. Os gestores da Horticultura Brasileira não atenderam à 141 
deliberação do Conselho Fiscal, no sentido de encaminhamento de documentos 142 
comprobatórios de receitas e despesas referentes ao período da avaliação. Solicita-se aos 143 
gestores a adoção do referido procedimento, sob pena de não avaliação da prestação de 144 
contas. O Conselho Fiscal informa o não recebimento de cópia do contrato de prestação de 145 
contas de serviços da Comissão Organizadora do 43o CBO, junto à Fundação Apolônio 146 
Sales – FADURP. Solicita a apresentação do documento no prazo de 60 dias. Em função da 147 
prestação de contas da Horticultura Brasileira e devido à constatação da falta de recursos 148 
para manter os quatro números por ano, o Conselho Fiscal propõe a criação de taxa de 149 
tramitação de artigo encaminhado à revista, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), pago no 150 
ato da remessa. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu a sessão por encerrada”. O 151 
texto da ata sobre essa proposta, Leonardo de Britto Giordano, presidente da Comissão 152 
Editorial, informou que a HB vem encontrando muita dificuldade para manter em dia a 153 
publicação de quatro números por ano e que os gastos com correio são significativos. 154 
Esclareceu que os recursos obtidos com essa taxa seriam destinados principalmente para 155 
cobrir despesas de correio. Na discussão sobre o assunto Francisco Célio Maia Chaves 156 
sugeriu que a tramitação passasse a ser on line. Por sua vez, na opinião de Paulo César 157 
Tavares de Melo, a tramitação on line agiliza enormemente o processo, mas que há 158 
necessidade de estrutura adequada para isso, usando o exemplo da revista Scientia 159 
Agricola. Em seguida, a presidente colocou as prestações em votação as quais foram 160 
APROVADAS pelo plenário. Fechando a discussão Rumy sugeriu que o processo seja 161 
gradativo, com a implementação da taxa e posteriormente modernização do processo. 162 
Colocado em votação a proposta foi APROVADA com três votos contrários. Em seguida 163 
passou-se para o ITEM 2 – Eleição da nova diretoria – A presidenta da mesa, Rumy Goto 164 
convocou o representante do Conselho Fiscal para relatar o resultado da eleição da nova 165 



diretoria da ABH para o triênio 2005–2008. Ademar Pereira de Oliveira fez, então, a leitura 166 
da ata de apuração dos votos, a seguir descrita: ”Aos nove dias do mês de agosto de dois 167 
mil e cinco, reuniu-se na Sala Ágata do Hotel Blue Tree Towers, em Fortaleza, CE, o 168 
Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Horticultura, composto pelos conselheiros 169 
Ademar Pereira de Oliveira, Arthur Bernardes Cecílio Filho, José Magno Queiroz Luz, Jairo 170 
Vidal Vieira, sob a presidência do primeiro, para realizar a apuração dos votos referente à 171 
eleição da diretoria da ABH para o triênio 2005 a 2008, além do associados Dimas 172 
Menezes, fiscal indicado pela chapa concorrente e Marcelo Agenor Pavan, representante da 173 
Diretoria da ABH. A Comissão de apuração recebeu da secretaria da ABH, uma pasta 174 
devidamente lacrada contendo os envelopes dos associados votantes. Após a conferência 175 
dos envelopes dos votantes e a contagem dos votos, obteve-se o seguinte resultado: 176 
número total de associados votantes – 187 (cento e oitenta e sete), sendo 183 (cento e 177 
oitenta e três) favoráveis à chapa concorrente e 4 (quatro) votos contrários. Foi declarada 178 
vencedora a chapa composta por Paulo César Tavares de Melo (Presidente), Dimas 179 
Menezes (Vice-Presidente), Sebastião Wilson Tivelli (1o tesoureiro), João Bosco Carvalho da 180 
Silva (2o tesoureiro), Valéria Aparecida Modolo (1a secretária) e Eunice Oliveira Calvete (2a 181 
secretária). Dois envelopes não foram abertos e seus votos computados pelo fato dos 182 
mesmos terem sido encaminhados fora do prazo estabelecido pelo estatuto. Nada mais 183 
havendo a tratar, eu, Ademar Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata”. Após a leitura, a 184 
nova diretoria da ABH tomou posse e fez-se a troca dos componentes da mesa para dar 185 
continuidade à assembléia-geral. Antes de deixar a mesa, a ex-presidente Rumy Goto, 186 
muito emocionada, fez um discurso de despedida que comoveu a todos, agradecendo aos 187 
membros da diretoria e a todos os sócios pelo apoio durante as duas gestões. Fez um 188 
agradecimento especial para Karina Fattori, pela competência com que realizou seu 189 
trabalho, como secretária de apoio da ABH. ITEM 3 – Posse da nova diretoria – Em 190 
seguida, o novo presidente, Paulo César Tavares de Melo assumiu a mesa diretora, dando 191 
continuidade à pauta da Assembléia. O presidente fez um discurso parabenizando a gestão 192 
anterior pelo excelente trabalho realizado. Dando continuidade, agradeceu os votos dos 193 
associados e falou sobre as propostas da nova diretoria: (1) Manter diálogo permanente 194 
com as entidades governamentais de ensino, pesquisa e extensão do país, ligadas ao setor 195 
olerícola; (2) Fortalecer os canais de comunicação com empresas provedoras de insumos e 196 
associações de produtores de hortaliças; (3) Fomentar o intercâmbio de informações entre a 197 
ABH e todos segmentos da cadeia produtiva de hortaliças, mediante o uso das novas 198 
tecnologias de informação e comunicação, com vistas a promover maior dinamização do 199 
setor olerícola; (4) Dar atenção especial aos sócios jovens para incutir-lhes entusiasmo e 200 
espírito de liderança e maior participação no ambiente da ABH; (5) Fortalecer a Revista 201 
Horticultura Brasileira apoiando iniciativas que visem a captação de recursos financeiros 202 
para manter o seu nível de excelência e pontualidade editorial; (6) Apoiar a realização de 203 
programas de formação e atualização profissional, em todos os níveis, visando a melhoria 204 
da capacitação de profissionais com atuação no setor olerícola; (7) Dar continuidade às 205 
discussões sobre a fusão, a médio e longo prazos, das três associações: ABH, Sociedade 206 
Brasileira de Floricultura e Sociedade Brasileira de Fruticultura; (8) Cooperar na formulação 207 
de políticas governamentais dirigidas à promoção da Olericultura Agroecológica, como 208 
marco importante na busca e conformação de estratégias sustentáveis de desenvolvimento 209 
agrícola familiar; (9) Fazer gestão junto aos órgãos oficiais competentes para o 210 
estabelecimento de programas na área de recursos genéticos que contemplem a coleta, 211 
caracterização e conservação de espécies oleráceas negligenciadas; (10) Incentivar a 212 
criação de Redes de Discussão Continuada via Internet com vistas à troca de experiências e 213 
à divulgação de conhecimentos e inovação tecnológica entre associados que atuam nas 214 
áreas de ensino, pesquisa e extensão e no setor provedor de insumos; (11) Aprimorar os 215 
mecanismos de informação e comunicação da ABH, para garantir efetivamente a sua 216 
inserção na sociedade, mostrando o valor das hortaliças e seus benefícios para a saúde 217 
humana. Nesse sentido, a ABH deverá reiterar o seu apoio ao Programa de Valorização das 218 
Hortaliças iniciado em 2004 e que conta com a participação dos diferentes agentes da 219 
cadeia produtiva; (12) Apoiar ativamente as ações dos Delegados Regionais na realização 220 



de eventos, especialmente em regiões do país onde a produção e o consumo de hortaliças 221 
sejam incipientes; (13) Atualizar o manual de organização de eventos da ABH de modo a 222 
estabelecer, com transparência, o compartilhamento de responsabilidades e deveres; (14) 223 
Reforçar iniciativas com vistas à continuidade do processo de integração da ABH com 224 
outras associações congêneres, em particular, as ibero-americanas; (14) Implementar a 225 
instalação da sede da ABH em Brasília e a elaboração do Regimento Interno.  ITEM 4 – 226 
Local do próximo CBO – como não houve proposta de nenhum sócio para coordenar o 46o 227 
CBO, ficou definido que o evento será realizado no Estado de São Paulo, conforme rege o 228 
estatuto da ABH. ITEM 5 – Propostas e sugestões dos Delegados, Grupos Setoriais e 229 
Grupos de Trabalho: (a) Grupo Setorial de Ensino –O GS de Ensino fez Proposta única 230 
– Que a ABH manifeste-se contra a criação do Curso de Engenheiro de Horticultura junto 231 
aos órgãos competentes – Ministério da Educação, CONFEA e CREA’s estaduais. 232 
APROVADA. (b) Grupo Setorial de Pesquisa – a reunião contou com 20 participantes e foi 233 
coordenada por Henoque Ribeiro da Silva e secretariada por Arlete Marchi Tavares de Melo. 234 
Sugestão 1 – Que sejam retiradas todas as propostas e sugestões que, sistematicamente, 235 
vêm constando das atas dos CBO’s e que não foram implementadas; sugestão feita por 236 
Jairo Vidal Vieira. Sugestão 2 – que seja disponibilizado o diretório de sócios no site da 237 
ABH, com acesso disponível somente aos sócios quites, por meio de senha. Sugestão 3 – 238 
Que seja feita a inclusão dos links do IBGE e do CEPEA/ESALQ na página da ABH que 239 
contêm, respectivamente, informações sobre consumo e produção/preços de hortaliças, 240 
sugestão feita por Paulo Eduardo Melo. Sugestão 4 – Devido à queda da qualidade dos 241 
trabalhos apresentados no CBO foram feitas várias observações: aumentar o período de 242 
avaliação dos trabalhos pelos assessores ad hoc; respeitar a data de 31 de março de cada 243 
ano como limite final de envio de trabalhos; reduzir o número de trabalhos por autores (ex: 244 
um trabalho para uma inscrição). Proposta 1 – Que o prazo de avaliação dos trabalhos seja 245 
ampliado e que a data de 31 de março seja respeitada como limite para o envio de resumos. 246 
APROVADA. Proposta 2 – Que seja criada uma sessão dedicada à apresentação de 247 
trabalhos de estudantes de iniciação científica. NÃO APROVADA. Para o próximo período, 248 
foram mantidos os atuais coordenadores, Fernando Aragão e Henoque Silva. (c) Grupo 249 
Setorial de Extensão Rural – por falha de comunicação, a reunião desse GS não foi 250 
realizada. (d) Delegados – Estiveram presentes onze delegados à reunião, que foi presidida 251 
pelo vice-presidente da ABH Carlos Alberto Simões do Carmo e secretariada pelo delegado 252 
Dimas Menezes. Proposta 1 – Que a Diretoria da ABH atenda às deliberações aprovadas 253 
nas Assembléias Gerais. APROVADA. Proposta 2 – Que a ABH envie correspondência aos 254 
Secretários Estaduais de Agricultura, informando da necessidade de atualização de 255 
estatísticas da produção de hortaliças, nominando as espécies desejadas; cada delegado 256 
deverá redigir a carta, já endereçada ao respectivo secretário, com as solicitações 257 
específicas para seu Estado e encaminhá-las para a ABH, que fará o encaminhamento. 258 
APROVADA. Proposta 3 – Que seja colocado um link no site da ABH com nome e 259 
endereço da Diretoria e dos Delegados Estaduais e Internacionais. APROVADA. Proposta 260 
4 – Que seja publicado em todos os números e suplementos da Horticultura Brasileira o 261 
nome dos diretores e delegados da ABH. APROVADA. O grupo sugeriu: Sugestão 1 – Que 262 
durante a realização dos congressos e demais eventos da ABH, a diretoria, delegados e 263 
palestrantes utilizem crachás diferenciados dos demais participantes. Sugestão 2 – Que os 264 
artigos da revista Horticultura Brasileira sejam relacionados por ordem alfabética das 265 
culturas em cada respectiva seção. (e) Grupo de Trabalho de Agricultura Orgânica – a 266 
reunião teve a presença de 28 interessados e foi coordenada por Francisco Vilela Resende 267 
e relatada por Mariane Carvalho Vidal. Sugestão 1 – Que, nos próximos CBO’s, seja 268 
instituído um grupo assessor de especialistas ad hoc na área de agricultura orgânica 269 
visando avaliar se os trabalhos a serem apresentados no próximo CBO se enquadram nos 270 
princípios de agricultura orgânica, tendo sido eleito, como coordenador, Francisco Vilela 271 
Resende. Sugestão 2 – Que seja feito, pelo GT de Agricultura Orgânica, levantamento da 272 
situação da Olericultura Orgânica no Brasil. O GT não cumpriu a sugestão no período 273 
proposto, entre o 44o e o 45o CBO’s, devendo ser mantida a sugestão e cumprida no 274 
período entre o 45o e o 46o CBO’s, sendo publicado nos sites da Embrapa Hortaliças e da 275 



ABH. Sugestão 3 – Que o GT faça levantamento de sugestões de temas na área de 276 
olericultura orgânica para enviar à comissão do próximo CBO, como mesa-redonda, 277 
simpósios, palestras e seminários. A sugestão não foi cumprida para o 45o CBO; foi definido 278 
que será sugerido, para os próximos CBO’s, a realização de pelo menos uma mesa-redonda 279 
sobre o tema olericultura orgânica. Sugestão 4 – Que os trabalhos do próximo congresso 280 
sejam formatados por grupos temáticos visando facilitar a separação dos trabalhos, desse 281 
tema, dos demais. Sugestão 5 - Que o GT crie um grupo de discussão por e-mail, aberto 282 
para todos os interessados, visando assessorar a comissão organizadora dos próximos 283 
CBO’s em assuntos sobre o tema olericultura orgânica; o grupo será organizado pelos 284 
participantes da reunião do GT do 45o CBO, sob coordenação da Embrapa Hortaliças. 285 
Francisco Vilela Resende, da Embrapa Hortaliças, foi eleito para coordenação do GT 286 
Agricultura Orgânica para o período de agosto de 2005 a julho de 2006. (f) Grupo de 287 
Trabalho de Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares – a reunião foi coordenada 288 
por Osmar Alves Lameira e secretariada por Glyn Mara Figueira. Foram apresentadas três 289 
sugestões: Sugestão 1 – Que seja feita a inclusão de plantas medicinais como sub-área no 290 
CNPq, por meio de carta que será redigida pelo GT-PM e enviada pela ABH. Sugestão 2 – 291 
Que seja incluído um representante do GT-PM na comissão de organização dos CBO’s, 292 
visando contribuir na articulação de patrocínios e palestrantes. Sugestão 3 – Que seja 293 
viabilizado o recadastramento de sócios da ABH, por áreas de atuação, através da 294 
homepage da ABH. Para o próximo período, foram eleitas Glyn Mara Figueira 295 
(CPQBA/Unicamp, SP), como coordenadora, e Glória Cristina da Silva Lemos (UENF, RJ), 296 
como secretária, mantendo-se a mesma equipe de representantes regionais: Sul – Ingrid 297 
Bergman Inchausti de Barros (UFRGS, RS), Sudeste – Glória Cristina da Silva Lemos 298 
(UENF, RJ), Centro Oeste – Maria do Carmo Vieira (UFMS, MS), Norte – Francisco Célio 299 
Maia Chaves (Embrapa/AM), Nordeste – Arie Fitzgerald Blank (UFS, SE). (g) Grupo de 300 
Trabalho de Plasticultura – o coordenador do GT, Nozomu Makishima, esclareceu que, 301 
por falha de comunicação, não foi possível reunir todos os interessados, Para próximo 302 
coordenador do GT de Plasticultura foi mantido o nome de Nozomu Makishima. Passando 303 
para o ITEM 6 – Valor da anuidade, a plenária APROVOU o valor de R$ 100,00 (cem reais) 304 
para a anuidade de 2006. Em seguida, passou-se para o ITEM 7 – Prêmio ABH – A 305 
comissão composta por Cyro Paulino da Costa, Arthur Bernardes Cecílio Filho e Ademar 306 
Pereira de Oliveira, este último representando Ingrid B. Inchausti de Barros, elaborou as 307 
seguintes propostas para reformulação das normas do Prêmio ABH: Proposta 1 – Que o 308 
prêmio ABH seja um certificado que será conferido ao(s) autor(es) de trabalho considerado 309 
de relevância e reconhecida contribuição científica na área de horticultura, nas duas 310 
categorias – de hortaliças e de medicinais e aromáticas. APROVADA. Proposta 2 – Que o 311 
trabalho para concorrer ao Prêmio ABH seja apresentado na forma de artigo científico, 312 
publicado ou aceito para a publicação em periódicos classificados pela CAPES, no Qualis- 313 
“A” ou “B”, nacional ou internacional. APROVADA. Proposta 3 – Que, para concorrer ao 314 
Prêmio ABH, o trabalho deverá ter o primeiro autor como associado da ABH e ter sido 315 
apresentado em evento promovido pela ABH. APROVADA. Proposta 4 – Que o trabalho 316 
seja inscrito no prazo máximo de dois anos após sua publicação e seja re-apresentado para 317 
nova avaliação no mesmo período. APROVADA. Proposta 5 – Que a inscrição seja feita no 318 
período de 1 de agosto a 30 de dezembro de cada ano. APROVADA. Proposta 6 – Que a 319 
Comissão Julgadora específica de cada categoria do prêmio ABH seja indicada na 320 
Assembléia Geral, a qual deverá emitir seu parecer até 30 de abril de cada ano. 321 
APROVADA. Proposta 7 – Que a Comissão Julgadora de cada categoria seja constituída 322 
por três associados indicados na Assembléia Geral, com mandato de um ano; será vedada 323 
a reeleição dos membros para o período subseqüente. APROVADA. Proposta 8 – Que a 324 
Comissão Julgadora seja representada por associados de diferentes unidades da 325 
Federação. APROVADA. Proposta 9 – Que a outorga do Prêmio ABH seja feita na 326 
cerimônia de abertura do CBO a todos os autores do artigo laureado em ambas as 327 
categorias. APROVADA. Proposta 10 – Que os critérios para avaliação dos trabalhos sejam 328 
de competência de cada Comissão Julgadora. APROVADA. ITEM 8 – Indicação de 329 
comissões para o Prêmio ABH 2006 e Prêmio Marcílio Dias 2006 – Membros indicados e 330 



aprovados para compor a Comissão de Avaliação do “Prêmio ABH” na categoria ‘Hortaliças’: 331 
Arlete Marchi Tavares de Melo (IAC, SP), Sérgio Antonio Lopes de Gusmão (UFRA, PA) e 332 
Francisco Vilela Resende (Embrapa-Hortaliças, DF). Como suplentes: Valter Rodrigues 333 
Oliveira (Embrapa-Hortaliças, DF) e Mário César Lopes (Unioeste, PR). Na categoria 334 
‘Medicinais e Aromáticas’, os membros indicados foram: Lin Chau Ming (FCA/UNESP, SP), 335 
Glória Cristina da Silva Lemos (UENF, RJ) e Francisco Célio Maia Chaves (Embrapa, AM). 336 
Para compor a Comissão de Avaliação do “Prêmio Marcilio Dias”, como não houve 337 
candidato(s) para 2005, foram mantidos os mesmos nomes da comissão anterior: Leonardo 338 
de Brito Giordano; Paulo Tarcísio Della Vecchia, José Viggiano, Manoel Abílio de Queiroz e, 339 
representando a diretoria da ABH, Dimas Menezes. ITEM 9 – Conselho Fiscal – Membros 340 
indicados e aprovados para compor o Conselho Fiscal: Ademar Pereira de Oliveira, Valter 341 
Rodrigues Oliveira, José Magno Queiroz Luz e Arthur Bernardes Cecílio Filho. Como 342 
membros suplentes foram indicados e aprovados os nomes de Marcelo Agenor Pavan e 343 
Osmar Alves Carrijo. Finalizada a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO SÓCIO – 344 
Gisele Ventura Garcia Grilli propôs a criação do Grupo de Trabalho de Proteção de 345 
Cultivares, cujo objetivo principal será a discussão de demandas do Serviço Nacional de 346 
Proteção de Cultivares e da ABH. APROVADA. Foi sugerida a agilização, por meio do 347 
Delegado do Distrito Federal, do processo de transferência da sede da ABH para Brasília. O 348 
presidente esclareceu que é preciso fazer um orçamento do custo de transferência e que 349 
esse assunto será uma das prioridades a serem tratadas pela nova diretoria. Foi pedido um 350 
voto de louvor à Comissão Organizadora do 45o CBO, pelo empenho com que realizaram o 351 
evento. Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi encerrada às vinte e uma horas e 352 
quarenta minutos e eu, Arlete Marchi Tavares de Melo, ex-secretária, e Valéria Aparecida 353 
Modolo, lavramos a presente ata, que vai assinada por nós, pela ex-presidente, pelo ex-354 
tesoureiro, pelo presidente e pelo 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 355 


