
ATA DA QUADRAGÉSIMA-SÉTIMA ASSEMBLÉIA-GERAL DA ASSO CIAÇÃO 1 
BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 2 
sete, com início às dez horas e quinze minutos, foi realizada, no Auditório Monte Pascoal 01, 3 
do Centro Cultural de Eventos do Descobrimento, BA, a quadragésima-sétima  Assembléia 4 
Geral Ordinária da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do 5 
Quadragésimo-sétimo Congresso Brasileiro de Olericultura (47o CBO), de acordo com edital 6 
de convocação do Presidente Paulo César Tavares de Melo. A mesa foi constituída por 7 
Paulo César Tavares de Melo  – presidente; Valéria Aparecida Modolo  – primeira-8 
secretária e Sebastião Wilson Tivelli  – primeiro-tesoureiro. Estiveram em plenário 70 9 
sócios, cujos nomes e assinaturas constam do livro de registro desta ata. A pauta da 10 
assembléia constou dos seguintes itens: Parte I – EXPEDIENTE : 1) Aprovação da ata da 11 
46a Assembléia Geral; 2) Palavra da Diretoria; Parte II – ORDEM DO DIA : 1) Prestação de 12 
Contas e Conselho Fiscal; 2) Local do próximo CBO; 3) Propostas e sugestões da Diretoria 13 
e Delegados e dos Grupos Setoriais e de Trabalho; 4) Valor da anuidade; 5) Indicação de 14 
Comissões: 5.1) Prêmio ABH 2007; 5.2) Prêmio Marcílio de Souza Dias. Parte III – 15 
PALAVRA DO SÓCIO . Abrindo a assembléia geral, o presidente da ABH saudou os 16 
presentes e deu início aos trabalhos com a Parte I – EXPEDIENTE . Colocou em discussão 17 
o ITEM 1 – Aprovação da ata da 46 a Assembléia Geral . Não havendo manifestação, a ata 18 
foi APROVADA por unanimidade. A seguir, passou-se para o ITEM 2 – Palavra da 19 
Diretoria , quando o presidente agradeceu a presença dos sócios na assembléia e convidou 20 
o colega Celso Moreti para fazer o lançamento do livro “Manual de Processamento Mínimo 21 
de Frutas e Hortaliças”. Feita uma pequena explanação sobre o conteúdo do livro foi feito 22 
sorteio de dois exemplares para os sócios participantes da assembléia. Em seguida Paulo 23 
retomou a palavra e fez um breve relato das atividades que mereceram destaque tais como 24 
a presença da ABH em dois congressos internacionais, no Uruguai e na Colômbia. Falou 25 
também da participação mais atuante da associação frente a ISHS e que pretende participar 26 
da reunião dessa sociedade que será realizada em Santa Catarina no segundo semestre de 27 
2007. Agradeceu e valorizou a participação e o empenho dos delegados que têm atuado de 28 
maneira importante nas decisões da diretoria e também dos outros membros da diretoria 29 
que estavam na plenária. Nesse momento, justificou ausência da segunda secretária, 30 
Eunice O. Calvete, que não pode participar por motivos pessoais. Agradeceu ainda a 31 
Embrapa Hortaliças por sediar a revista Horticultura Brasileira e pelo empenho do presidente 32 
da comissão editorial da revista, Paulo Eduardo de Melo, e de seus colaboradores, citando 33 
Gilmar Henz e salientando que esses colegas são fundamentais para que a revista continue 34 
primando pela qualidade.  Parte II – ORDEM DO DIA . ITEM 1 – Prestação de Contas e 35 
Conselho Fiscal  – foram convocados os responsáveis pelas prestações de contas, a saber: 36 
(a) Prestação Preliminar de Contas do 47o CBO, feita por Tiyoko Nair Hojo Rebouças, que 37 
apresentou os seguintes dados: RECEITA = R$ 190.051,83, DESPESAS = 190.051,83 e 38 
SALDO ESTIMADO de R$ 0,00; (b) Prestação de Contas do 46o CBO, feita por Manuel G. 39 
C. Churata Masca, que apresentou os seguintes dados: RECEITA = R$ 198.551,39, 40 
DESPESA = R$ 183.521,05 e SALDO = R$ 15.030,34; (c) Prestação de Contas da 41 
Horticultura Brasileira, feita por Paulo Eduardo de Melo, referente ao período de 01/06/06 a 42 
31/05/07, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 34.442,41; RECEITA = R$ 90.766,01; 43 
DESPESA = R$ 52.133,82; SALDO = R$ 72.613,62; (d) Prestação de Contas da ABH, feita 44 
por S. Wilson Tivelli, a saber: de 01/06/05 a 31/05/06, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 45 
155.572,51; RECEITA = R$ 153.199,01; DESPESA = R$ 177.924,38; SALDO = R$ 46 
130.847,14. Além da prestação Tivelli esclareceu alguns pontos do funcionamento da área 47 
restrita do site ABH e comunicou que, devido aos problemas que podem acontecer com o 48 
imposto de renda da associação, não mais serão aceitas no congresso inscrições pagas por 49 
Fundações ou entidades que não sejam realizadas através dos meios de pagamento 50 
disponível na página do evento. Terminadas as prestações de contas, Leila Trevisan Braz 51 
leu a ata da reunião do Conselho Fiscal que analisou e APROVOU a prestação de contas do 52 
45º CBO, da revista HB e da ABH e NÃO APROVOU a prestação de contas dos 46º CBO. 53 
Segue o texto da ata: “O Conselho Fiscal reuniu-se durante o 47º CBO, às 19:35 hs, na sala 54 
Caraíva 01, no dia 06-08-07, no Centro Cultural de Eventos do Descobrimento, em Porto 55 



Seguro-BA. Aprovou a prestação de contas dos 45º CBO, após verificar o Relatório de 56 
Análise de Contas do contador da ABH. Aprovou também, a prestação de contas da Revista 57 
HB, referente ao período de 01-06-2005 a 31-05-2006, após apreciação do Relatório de 58 
Análise de Contas do contador da ABH. O Conselho apreciou as prestações: preliminar de 59 
contas do 47º CBO, da Revista HB e da ABH, e decidiu: 1) Não avaliar a prestação de 60 
contas da Revista Horticultura em função do não atendimento do prazo legal para o 61 
encaminhamento ao contador da ABH para apreciação e parecer”. A aprovação ficou 62 
condicionada ao parecer do contador da ABH, dispensando nova apresentação dos 63 
documentos ao Conselho Fiscal; 2) Devolver as documentações referentes à prestação de 64 
contas do 46º CBO para serem refeitas, conforme orientação de contador. Estabelece o 65 
prazo de 90 dias para encaminhamento da prestação de contas à Diretoria da ABH visando 66 
apreciação pelo contador da mesma e posterior emissão de relatório de análise de contas; 67 
3) Aprovou a prestação de contas da ABH, referente ao exercício 2006, após avaliar o 68 
relatório de análise de contas do contador da ABH. Recomendações: 1) à revista HB e 47º 69 
CBO para encaminharem documentos originais da prestação de contas à Diretoria da ABH 70 
com antecedência de três meses a realização da Assembléia Geral da ABH. Nada mais 71 
havendo, eu Leila Trevizan Braz, redigi a presente Ata que segue assinada por mim e pelos 72 
sócios presentes na reunião”. Ficou assim condicionada a aprovação da prestação de 73 
contas do 46 CBO ao parecer do contador da ABH. Após as apresentações das prestação 74 
de contas o tesoureiro Tivelli perguntou a plenária se alguém gostaria de se manifestar. 75 
Rumy Goto perguntou ao tesoureiro sobre um cheque que foi assinado ainda pela diretoria 76 
anterior para pagamento referente ao 46 CBO. Tivelli esclareceu que isso já havia sido 77 
resolvido não havendo nada pendente. O colega Derly J. H. da Silva pediu a palavra para 78 
expor que não concordava com a forma que foi escolhido o tema do 47 CBO, como o tema, 79 
bem como com a escolha da maioria dos palestrantes do congresso. Paulo esclareceu que 80 
o tema foi proposto por ele e amplamente discutido com a comissão do congresso assim 81 
também como a escolha dos palestrantes. Disse também que houve momento de discussão 82 
aberta dessa proposta e que ele deveria ter manifestado sua discordância naquela ocasião. 83 
Tiyoko esclareceu que foi pedido aos sócios e também aos grupos setoriais e de trabalho 84 
sugestões de palestrantes. Outros colegas também se manifestaram sobre esse tema e, por 85 
questão de ordem, interferi na discussão pedindo que retomássemos a pauta já que o 86 
assunto não era pertinente para o momento. Em seguida, passou-se para o ITEM 2 – Local 87 
do próximo CBO  – Paulo César informou que houve interesse na realização do 480 88 
Congresso Brasileiro de Olericultura em Maringá, PR, em 2008, e em seguida chamou o 89 
colega José Usan Torres Brandão Filho para expor a candidatura. Usan falou sobre o 90 
interesse em levar o CBO para Maringá, a ser realizado de 27 de julho a 01 de agosto de 91 
2008, e apresentou uma pasta contendo cartas de apoio ao evento de várias instituições do 92 
Paraná, constado o apoio da: Universidade Estadual de Maringá, Governo do Estado do 93 
Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Centro-Oeste, 94 
Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário no estado do Paraná e da Universidade 95 
Estadual do Norte do Paraná. Foram apresentadas as comissões, sendo a Comissão 96 
Organizadora do 48 CBO composta por: Presidente de Honra – Prof. Dr. Mário César Lopes 97 
(in memorian), Presidente - Prof. Dr. José Usan Torres Brandão Filho (UEM), Vice-98 
Presidente - Profa. Dra. Marie Yamamoto Reghin (UEPG), 1o Tesoureiro - Prof. Dr. 99 
Humberto Silva Santos (UEM), 2o Tesoureiro – Celso Daniel Cerato (EMATER-PR), 1o 100 
Secretário - Prof. Dr. Rerinson Catarino da Hora (UEM) e 2a Secretária Profa. Dra. Márcia 101 
Guimarães; Comissão Científica: Prof. Dr. Juliano Tadeu Vilela Resende (UNICENTRO), 102 
Prof. Dr. Marcos Ventura Faria (UNICENTRO) e Profa. Dra. Rosana Otto (UEPG); 103 
Coordenação de Olericultura:  Prof. Dr. Humberto da Silva Santos (UEM) e Prof. Dr. Ildon 104 
Rodrigues do Nascimento (UNICENTRO); Coordenação de Plantas Medicinais:  Prof. Dr. 105 
José Abramo Marchese (UTFPR) e Profa. Dra. Maria Eugênia da Silva Cruz (UEM); 106 
Coordenação de Agricultura Orgânica: Prof. Dr. Atila Morgon (UFPR) e Profa. Dra. Cristina 107 
B. de Lima (UENP – FALM). Em seguida Usan mostrou um vídeo sobre a cidade de 108 
Maringá, as acomodações e prováveis apoios que poderiam ser dados ao evento. Colocada 109 
em votação, foi APROVADA a realização do 48o CBO em Maringá, PR. ITEM 3 – Propostas 110 



e sugestões da Diretoria e Delegados, Grupos Setori ais e Grupos de Trabalho : (3.1) 111 
Diretoria e delegados – Proposta 1  - Aprovação do Diploma Especial de reconhecimento 112 
ao Centro de Horticultura do IAC, pelos 70 anos de  trabalhos com hortaliças. APROVADA.  113 
Proposta 2  - Aprovação do Diploma Especial de reconhecimento ao Sócio Fundador Prof. 114 
Hasime Tokeshi.  APROVADA. Proposta 3 –  Que a submissão dos artigos na revista 115 
Horticultura Brasileira seja feita eletronicamente através do site ABH. APROVADA com um 116 
voto contrário. (3.2) Grupos Setoriais - (a) Ensino – a reunião contou com 21 (vinte e um) 117 
participantes e foi coordenada por Leila Trevizan Braz e secretariada por Maria do Carmo 118 
Vieira. Sugestão 1 –  Inserir no 48 CBO um mini-curso “Ensino de Olericultura: aspectos 119 
didáticos e motivacionais”. Sugestão 2 –  Maior rigor na escolha dos consultores ad hoc dos 120 
CBOs. Para viabilizar a sugestão também foi sugerido que a ABH poderia montar um banco 121 
de consultores partido dos editores da revista HB e das sugestões de professores e 122 
pesquisadores. Foi esclarecido pelo presidente que essa é uma sugestão antiga e que 123 
nesse congresso algumas medidas já foram tomadas para atender essa sugestão. (b) 124 
Pesquisa -  a reunião contou com 10 (dez) participantes e foi coordenada por Henoque 125 
Ribeiro da Silva e secretariada por Paulo Melo. Foi apresentado que o grupo reconheceu 126 
que várias das sugestões dadas na última Assembléia Geral foram atendidas pela diretoria. 127 
Aproveitou a oportunidade para cumprimentar a diretoria da ABH e a comissão organizadora 128 
do 47o CBO. Foi elogiado o fato de que não houve seções simultâneas, o que, além de 129 
reduzir os custos do congresso, permitiu que a audiência das seções fosse maior. Renovou-130 
se a solicitação de que a próxima comissão organizadora envide esforços para avaliar ainda 131 
melhor os trabalhos apresentados, no sentido de melhorar a qualidade. O grupo ainda fez 132 
duas sugestões: Sugestão 1 – Para evitar que trabalhos sejam submetidos sem o 133 
conhecimento dos autores, ao submeter um resumo, o autor que o faça tenha que 134 
preencher um campo com o e-mail dos co-autores, que receberiam, via sistema, um e-mail 135 
de alerta sobre a submissão do trabalho. Assim, caso sejam contrários, poderão se 136 
manifestar. Sugestão 2  – Que a ABH pense na possibilidade de reduzir o congresso para 137 
três dias, com a visita técnica em um dia adicional.  (c) Extensão Rural  – não houve 138 
reunião. (3.3) Grupos de Trabalho - (a) Agricultura Orgânica  – a reunião contou com 31 139 
(trinta e um) participantes, foi coordenada por Francisco Vilela Resende e teve como 140 
secretário Paulo Melo e Ronessa Bartolomeu de Souza. Foram feitas três sugestões: 141 
Sugestão 1 - Sugerir o tema ”Agricultura Familiar”, em que a orgânica está inserida, como 142 
tema central do 48º CBO já que este vai ser realizado em região com bastante tradição na 143 
organização de pequenos produtores, agricultura familiar e produção orgânica. Sugestão 2 -  144 
Mobilizar organizações ligadas a agroecolgia no Sul do país para apoio ao próximo CBO. 145 
Sugestão 3  - Criação de um site para o grupo de trabalho em orgânica dos CBOs, ou um 146 
espaço na página da ABH, com uma pessoa responsável para alimentar freqüentemente 147 
com informações pertinentes. (b) Plasticultura – a reunião foi coordenada por Nozomu 148 
Makishima e contou com 7 (sete) participantes. Foi elaborada apenas uma sugestão: 149 
Sugestão 1 – que a diretoria da ABH solicite aos engenheiros agrônomos sócios e 150 
principalmente aqueles envolvidos com o cultivo protegido de hortaliças que procure 151 
empregar o termo ‘cultivo protegido’ no que se refere a estruturas de proteção. (c) Proteção 152 
de Cultivares – não houve reunião. (d) Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares  153 
– a reunião contou com 18 (dezoito) participantes e foi coordenada por Glyn Mara Figueira e 154 
Maria do Carmo Vieira. Foram apresentadas três sugestões: Sugestão 1 –  Que a ABH 155 
envie correspondência às universidades com curso de Agronomia sugerindo a criação da 156 
disciplina Plantas Medicinais; Sugestão 2 - . Criar valor diferenciado de inscrição aos CBOs 157 
para alunos da pós-graduação ou incluí-los na categoria estudantes. Sugestão 3 - Que a 158 
programação do 48º Congresso Brasileiro de Olericultura contemple maior número de 159 
palestras (temas) sobre plantas medicinais, correlacionadas à comercialização e qualidade. 160 
Quanto a sugestão 2 foi ressaltado pela diretoria que alunos de pós-graduação não podem 161 
ser incluídos como estudantes, haja vista que são profissionais formados. Passando para o 162 
ITEM 4 – Valor da anuidade , a plenária APROVOU a manutenção do valor de R$ 100,00 163 
(cem reais) para a anuidade de 2008. Em seguida, passou-se para o ITEM 5 – Indicação 164 
das Comissões: (a) Prêmio ABH  – Membros indicados e aprovados para compor a 165 



Comissão de Avaliação do “Prêmio ABH” na categoria ‘Hortaliças’: Gilmar Paulo Henz, 166 
Sérgio Antonio Lopes de Gusmão e Maria Aldete J. da Fonseca. Como suplentes: Sally 167 
Ferreira Blat e Luis Felipe V. Purquerio. Para categoria ‘Medicinais e Aromáticas’: Maria do 168 
Carmo Vieira, Glyn Mara Figueira e Nestor Antonio Heredia. Não houve indicação de 169 
suplentes; (b) Prêmio Marcílio de Souza Dias  – Foi pedido pelo presidente empenho dos 170 
associados na divulgação deste prêmio que é a outorga máxima da Associação, ressaltando 171 
que qualquer sócio pode indicar um candidato que julgue merecedor. Para comissão, 172 
segundo o regulamento do prêmio, ficam os membros: Paulo Tarcísio Della Vecchia, José 173 
Viggiano, Manoel Abílio de Queiroz, Jairo Vidal Vieira e, representando a diretoria da ABH, 174 
Dimas Menezes. Finalizada a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO SÓCIO  – O 175 
colega Felipe Purquerio sugeriu que para o próximo congresso fosse agendada a 176 
Assembléia Geral da ABH dentro do horário de expediente e com um tempo de duração de 177 
quatro horas. Derly sugeriu que a AG fosse dividida em duas partes. René de Paula Posso 178 
esclareceu que isso não pode ser feito por questões do estatuto. Nada mais havendo a 179 
tratar, a assembléia foi encerrada as treze horas e vinte e cinco minutos e eu, Valéria 180 
Aparecida Modolo, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e pelo 181 
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.x.x.x.x.x.x.x. 182 
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