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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 

BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois 2 

mil e dezoito, com início às oito horas e trinta minutos em segunda convocação, foi 3 

realizada, no Auditório Guaicurus, do Centro de Convenções de Bonito, em Bonito, 4 

MS, a Quinquagésima Quinta Assembléia Geral Ordinária da Associação 5 

Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do Quinquagésimo Quinto Congresso 6 

Brasileiro de Olericultura (55º CBO), de acordo com edital de convocação da 7 

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

Hojo Rebouças – Presidente; Ivan Vilas Bôas Souza - Primeiro-Secretário e 9 

Jackson Kawakami - Segundo-Secretário. Estiveram em plenário 32 (trinta e dois) 10 

associados, cujos nomes e assinaturas constam do livro de registro dessa ata. A 11 

pauta da assembléia constou dos seguintes itens: Parte I – EXPEDIENTE: 1) 12 

Apreciação da ata da 54º Assembleia Geral Ordinária (AGO); 2) Palavra da diretoria. 13 

Parte II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas e Conselho Fiscal; 2) Eleição da 14 

nova diretoria; 3) Posse da diretoria eleita – mandato 2018/2022; 4) Local do 56º 15 

CBO; 5) Propostas e sugestões da Diretoria, Delegados e dos Grupos Setoriais e de 16 

Trabalho; 6) Valor da anuidade; 7) Nomeação de novos suplentes para o Conselho 17 

Fiscal; 8) Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2020, Categorias 18 

“Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas”; Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO. 19 

Abrindo a assembleia geral, a presidente da ABH saudou os presentes e fez um 20 

breve resumo das principais atividades realizadas pela diretoria nas gestões de 2011 21 

a 2014 e 2014 a 2018. Na sequência deu início à AGO, iniciando pela parte Parte I – 22 

EXPEDIENTE: ITEM 1 - Apreciação da ata da 54º AGO, quando a ata foi colocada 23 

em discussão. Nada havendo contrário à mesma foi APROVADA por unanimidade. 24 

Passando para o ITEM 2 – Palavra da diretoria, a presidente da ABH comentou 25 

sobre o empenho da Comissão Organizadora na realização do 55º CBO, após suas 26 

palavras e dando continuidade à pauta da AGO, foi iniciada a Parte II – ORDEM DO 27 

DIA: ITEM 1 – Prestação de contas e Conselho Fiscal, quando foram 28 

apresentadas as prestações de contas da ABH, da Revista Horticultura Brasileira 29 

(HB), a prestação de contas parcial do 55º CBO, a prestação de contas final do 54º 30 

CBO e a leitura da ata do Conselho Fiscal, que foi realizada em duas etapas por um 31 

dos membros do Conselho o Sr. Thiago Leandro Factor. O 1º secretário apresentou 32 

a prestação de contas da ABH e da HB referente ao período de 01/06/2016 a 33 

31/05/2018, sendo que até a data em questão a ABH apresenta um saldo positivo de 34 
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R$153.535,70 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 35 

setenta centavos). Já a HB apresentou saldo positivo de R$101.231,89 (cento e um 36 

mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Após a apresentação da 37 

prestação de contas da ABH e HB foi apresentada a prestação de contas parcial do 38 

55º CBO por Antônio Correa de Oliveira Filho e Altair Luiz da Silva, respectivamente 39 

presidente e tesoureiro do 55º CBO, onde foi apresentada receita de R$488.219,85 40 

(quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e dezenove reais e oitenta e cinco 41 

centavos), despesa de R$471.110,52 (quatrocentos e setenta e um mil cento e dez 42 

reais e cinquenta e dois centavos), até a data de 07/08/2018 e saldo positivo de 43 

R$17.109,33 (dezessete mil cento e nove reais e trinta e três centavos). Logo em 44 

seguida Roberto de Albuquerque Melo apresentou a prestação de contas final do 54º 45 

CBO relatando que as receitas foram de R$491.291,62 (quatrocentos e noventa e 46 

um mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), as despesas de 47 

R$380.435,59 (trezentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta 48 

e nove centavos) e saldo positivo de R$110.856,03 (cento e dez mil oitocentos e 49 

cinquenta e seis reais e três centavos), que foi repassado para a ABH. Em 50 

sequencia o Sr. Thiago Leandro Factor leu a parte da ata do Conselho Fiscal 51 

referente as prestações de contas apresentadas na reunião, a saber: “ATA DA 52 

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 53 

HORTICULTURA. Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início 54 

às oito e quarenta e cinco minutos, foi realizada na Sala Piraputanga, do Centro de 55 

Convenções de Bonito, em Bonito-MS, reunião do Conselho Fiscal (CF) da 56 

Associação Brasileira de Horticultura (ABH). A reunião contou com a presença dos 57 

membros do Conselho Fiscal: Abadia dos Reis Nascimento, Thiago Leandro Factor, 58 

Sebastião Wilson Tivelli e Ildon Rodrigues. Participaram também da reunião o 59 

Presidente do 54º CBO Roberto de Albuquerque Melo, Ivan Vilas Boas Souza 60 

representando a ABH e Antonio Correa de Oliveira Filho, Presidente do 55º CBO. A 61 

reunião iniciou com a apresentação da prestação de contas do 54º CBO. O 62 

Presidente do 54º CBO relacionou receitas e despesas com um saldo positivo de R$ 63 

110.856,03, valor este repassado para a ABH. Ao final da prestação de contas, o CF 64 

recebeu o parecer da contadora da ABH informando que não recebeu em tempo 65 

hábil os arquivos da prestação de contas física, com os extratos e respectivas notas 66 

da comissão organizadora do 54º CBO.  Com esta informação o CF ratificou a 67 

necessidade que a prestação de contas seja analisada por um contador com CRC, 68 
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conforme orientação passada a todas as comissões organizadoras de congresso. O 69 

CF identificou pequenas divergências de valores entre a prestação de contas do 54 70 

CBO e da ABH. Por estes motivos o CF deliberou pela não aprovação da prestação 71 

de contas do 54º CBO até que seja corrigido os valores divergentes e apreciada pelo 72 

contador. Na sequência houve uma apresentação discursiva da prestação parcial do 73 

55º CBO por seu presidente que declarou ao CF que segundo levantamento entre 74 

receitas e despesas não haverá superávit ou déficit no evento. Diante dessa 75 

informação o CF orientou o presidente do 55º CBO a preparar uma prestação de 76 

contas para apresentar os números na AGO da ABH. O CF também ratificou a 77 

necessidade de que a prestação de contas final do 55 CBO seja realizada por um 78 

contador com CRC e que os documentos comprobatórios de despesas sejam notas 79 

fiscais. Dando continuidade o representante da ABH apresentou a prestação de 80 

contas do biênio 01/06/2016 a 31/05/2018. A contadora da ABH encaminhou um 81 

relatório de análise da prestação de contas da ABH certificando que a mesma esta 82 

em conformidade com as normas vigentes. Ao examinar a documentação 83 

apresentada, o CF não encontrou os extratos bancários do encerramento do 84 

período. Por essa razão o CF deliberou pela não aprovação das contas até a 85 

apresentação dos referidos extratos da ABH. Com a ausência do representante da 86 

HB o próprio representante da ABH fez a prestação de contas da revista do biênio 87 

01/06/2016 a 31/05/2018. A contadora da ABH encaminhou um relatório de análise 88 

da prestação de contas da revista HB certificando que a mesma esta em 89 

conformidade com as normas vigentes. O CF aprovou a prestação de contas da 90 

revista HB.”. Após a leitura da ata do CF os associados debateram sobre as 91 

prestações de contas quando foram colocadas para aprovação ou não pela AGO. 92 

Tendo em vista que a prestação de contas da ABH havia sido reprovada pelo CF 93 

devido a falta de extrato bancário e que a contadora enviou os extratos bancários, foi 94 

solicitada à AGO suspensão de 10 minutos para que o CF avaliasse os documentos 95 

enviados. Após esse intervalo e a avalição dos documentos pelo CF, este aprovou a 96 

prestação de contas da ABH, a qual foi colocada para apreciação da AGO que 97 

aprovou pela maioria dos presentes com uma abstenção. Em seguida foi colocada 98 

para apreciação pela assembleia a prestação de contas da HB, que após debatida 99 

foi aprovada por unanimidade. A prestação de contas parcial do 55º CBO foi 100 

colocada para votação pela AGO, sendo aprovada pela maioria com uma abstenção. 101 

Por último foi apreciada a prestação de contas final do 54º CBO que foi reprovada 102 



 4 

pela AGO seguindo indicativo do CF, por não constar parecer contábil de 103 

profissional habilitado pelo Conselho de Regional de Contabilidade (CRC). Parte II – 104 

ORDEM DO DIA: ITEM 2 - Eleição da nova diretoria, em seguida foi lido o 105 

complemento da Ata do CF referente a apuração dos votos para eleição da nova 106 

diretoria, a saber “a apuração dos votos para a eleição da diretoria para o mandato 107 

2018-2022, onde houve chapa única composta por: Roberto de Albuquerque Melo - 108 

Presidente, Jackson Kawakami – Vice-Presidente, Júlio Carlos Polimeni de Mesquita 109 

– 1º Secretário,  Rene de Paula Posso – 2º Secretário,  Gabriel Alves Maciel – 1º 110 

Tesoureiro e Thiago Leandro Factor - 2º Tesoureiro. Das 315 correspondências 111 

enviadas, 67 correspondências retornaram com votos. Destas, 18 correspondências 112 

representavam associados inadimplentes e 1 correspondência foi postada fora do 113 

prazo. Assim sendo, 19 correspondências foram consideradas inválidas e de 48 114 

foram apurados os votos. Dos votos válidos, 47 votos foram favoráveis a chapa em 115 

questão e somente 1 voto foi em branco”. Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 3 - 116 

Posse da diretoria eleita, ao final da leitura da ata do CF a presidente Tiyoko Nair 117 

Hojo Rebouças chamou o novo Presidente da ABH Roberto de Albuquerque Melo 118 

para dar posse à nova diretoria que será constituída dos seguintes membros: 119 

Presidente: Roberto de Albuquerque Melo, brasileiro, solteiro, professor 120 

universitário, portador de RG nº 4.543.817 SDS/PE, expedida em 22/12/2012, CPF 121 

nº 009.770.174-27, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Jequitinhonha, 122 

2954, Apto. 701, Edifício João Paulo II, Bairro Boa Viagem, CEP 51.021-190, no 123 

município de Recife estado de Pernambuco; Vice-Presidente: Jackson Kawakami, 124 

brasileiro, casado, professor universitário, portador de RG nº 5.018.833-7 SSP/PR 125 

expedida em 20/05/1987, CPF nº 926.064.409-78, residente e domiciliado na Rua 126 

Azevedo Portugal, 198, CEP 85.010-200 no município de Guarapuava estado do 127 

Paraná; Secretário: Júlio Carlos Polimeni de Mesquita, brasileiro, solteiro, 128 

engenheiro agrônomo, portador de RG nº 3.100.337 SDS-PE, CPF nº 686.241.904-129 

87, residente e domiciliado na Rua Ourém,175, apartamento 504, Bairro San Martin, 130 

CEP 50.761-340 no município de Recife estado de Pernambuco; 2º Secretário: 131 

René de Paula Posso, brasileiro, solteiro, assessor de agronegócio do Banco do 132 

Brasil , portador de RG nº 6.160.128 SSP/SP, CPF nº 005.359.088-06, residente e 133 

domiciliado na Rua Aarão Areião, 231, Bairro Jardim Maria Augusta, CEP 12.070-134 

040 no município de Taubaté estado de São Paulo; Tesoureiro: Gabriel Alves 135 

Maciel, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador de RG nº 6.347.450 136 
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SDS/PE, CPF nº 067.417.894-72, residente e domiciliado na Rua do Espinheiro, 137 

151, apartamento 602, Bairro Graças, CEP 52.020-213 no município de Recife 138 

estado de Pernambuco; 2º Tesoureiro: Thiago Leandro Factor, brasileiro, casado, 139 

pesquisador, portador de RG nº 24496641-2 SSP/SP, CPF nº 256.933.628-92, 140 

residente e domiciliado na Avenida Presidente Castelo Branco, 700, Bairro Jardim 141 

São Francisco, CEP 13.734-350 no município de Mococa estado de São Paulo. 142 

Após, o presidente empossado convidou os novos membros para comporem a mesa 143 

diretora da AGO. Após a nova composição da mesa diretora o presidente 144 

empossado agradeceu aos presentes, enalteceu a importância da ABH e solicitou a 145 

colaboração de todos para que atenda as expectativas dos associados informando 146 

ainda, que a nova sede da ABH será no seguinte endereço: Universidade Federal 147 

Rural de Pernambuco (UFRPE) na Pró-Reitoria de Extensão-PRAE/Coordenação de 148 

Educação Continuada - CEC, Rua D. Manuel de Medeiros, s/n, Bairro Dois Irmãos, 149 

CEP: 52.171-900 no município de Recife estado de Pernambuco. Dando 150 

continuidade a Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 4 – Local do 56º CBO, foi 151 

solicitado pelo presidente que os prováveis candidatos se apresentassem para 152 

realizar sua defesa. Houve apenas uma proposta para sediar o próximo CBO, sendo 153 

que o Sr. André Samuel Strassburguer apresentou a cidade de Bento Gonçalves – 154 

RS. Após a apresentação, foi colocado para votação e APROVADA por unanimidade 155 

pela AGO a proposta para que o 56º CBO fosse realizado em Bento Gonçalves – RS 156 

em 2020. Passando para a Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 5 – Propostas e 157 

sugestões da Diretoria, Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de Trabalho. 158 

Não havendo propostas de sugestões da diretoria, passou-se a leitura da “ATA DA 159 

REUNIÃO DOS DELEGADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 160 

HORTICULTURA – ABH REALIZADA DURANTE O 55º CONGRESSO 161 

BRASILEIRO DE OLERICULTURA BONITO – MS. Aos sete dias do mês de agosto 162 

de dois mil e dezoito, as quatorze e trinta horas, iniciou-se a reunião dos delegados 163 

da Associação Brasileira de Horticultura - ABH, realizada durante o 55º Congresso 164 

Brasileiro de Olericultura (55º CBO) na sala Piraputanga do Centro de Convenções 165 

em Bonito – MS. A Presidente da ABH – ABH Tiyoko Nair Hojo Rebouças, 166 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião solicitando ao delegado Edvar de 167 

Sousa da Silva que fizesse a leitura da ata da reunião de delegados realizada 168 

durante o 54º Congresso Brasileiro de Olericultura em Recife - PE. Após a leitura, 169 

foram corrigidas as linhas 31 e 32, ficando o seguinte texto corrigido: fato do CBO 170 
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ocorrer nos anos pares, deve-se incentivar eventos promovidos pela ABH nos anos 171 

ímpares de caráter estadual e ou regional. Em seguida a reunião continuou com 172 

abordagem dos seguintes itens: 1- Informes realizados pela Presidente da ABH 173 

Tiyoko Rebouças: a) sobre problemas de atualização de cadastro dificultando a 174 

comunicação entre a Diretoria da ABH e associados; b) desde meados de 2017, a 175 

Revista Horticultura Brasileira transferiu-se da Embrapa Hortaliças para uma sala 176 

alugada da Sociedade Brasileira de Fitopatologia em Brasília – DF, gerando custos 177 

com aluguel, internet, telefone e correios; c) lembrete sobre os critérios para 178 

indicação ao Prêmio Marcílio Dias e Prêmio ABH; d) breve relato sobre a 53ª 179 

Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças do MAPA, 180 

a qual por sugestão da Presidente da ABH foi realizada durante o 55º CBO. 2 – 181 

Sobre os delegados: a Diretoria da ABH fará envio de uma carta de agradecimentos 182 

aos delegados pelos serviços prestados a ABH durante a gestão passada. 3- 183 

Critérios para a ABH participar como apoio de eventos e disponibilizar logo-marca: 184 

a) O desconto na inscrição de associados da ABH no evento devera ser no mínimo 185 

de 50% e só será concedido aos associados em dia com anuidade da ABH; b) 186 

quando o evento for de âmbito estadual, deverá ter anuência do Delegado Estadual 187 

da ABH. Na falta deste e quando o evento for regional, a anuência deverá ser do 188 

Presidente da ABH; c) Deverá ter no mínimo um representante da ABH na comissão 189 

organizadora do evento, que deverá ser indicado pelo Presidente da ABH”.  Em 190 

seguida foi lida a Ata das reuniões dos grupos setoriais de Ensino, Pesquisa e 191 

Extensão. “Reunião conjunta dos Grupos Setoriais de Ensino, Pesquisa e Extensão. 192 

LV Congresso Brasileiro de Olericultura, 06 de agosto de 2018. Pelo fato de haver 193 

poucas pessoas presentes, sugeriu-se que as reuniões dos grupos setoriais (GS) de 194 

Ensino, Pesquisa e Extensão fossem agrupadas em apenas uma única reunião. 195 

Como todos os presentes concordaram, a reunião dos três GSs foi conjunta, iniciou 196 

às 13h30min e foi realizada no sexto dia do mês de agosto de 2018, no Centro de 197 

Convenções de Bonito, MS, no auditório Kadiwéu. Estiveram presentes nessa 198 

reunião conjunta os associados cujas assinaturas constam na lista de presença. A 199 

reunião foi presidida pelo Dr. Sebastião Wilson Tivelli. O Dr. Tivelli se apresentou e 200 

na sequência todos os presentes se apresentaram. Ato contínuo, o Dr. Tivelli fez 201 

uma explanação esclarecendo e explicando qual é a função dos GSs dentro dos 202 

Congressos Brasileiros de Olericultura (CBO). Na sequência leu-se e aprovou-se as 203 

atas das reuniões do 54º CBO dos GSs de Ensino, Extensão e Pesquisa, nesta 204 
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ordem. Dando continuidade à reunião, perguntou-se a um dos membros da 205 

comissão organizadora do 55º CBO, Dra. Francimar Perez Matheus da Silva, se as 206 

propostas feitas pelos GSs no 54º CBO haviam sido repassadas à comissão 207 

organizadora do atual CBO. Dra. Francimar relatou que a comissão organizadora 208 

não teve conhecimento das demandas dos GSs. Discutiu-se, entre outros assuntos, 209 

exemplos de como funcionava os GSs no passado (Renê Posso), a existência de 210 

um coordenador e de um vice-coordenador no GS (Francisco Celio, GT plantas 211 

medicinais), o relato do constante baixo número de participantes nos GTs, 212 

principalmente no GS Extensão (Renê Posso), a importância de se realizar as 213 

reuniões de Ensino, Pesquisa e Extensão em conjunto (Julio Mesquita) para se ter 214 

uma visão holística (Ivo Motta). Ficou evidente que é necessário melhorar a 215 

comunicação entre o que é decidido nas reuniões dos GSs e a comissão 216 

organizadora dos CBOs. Após outras discussões, o GS conjunto apresentou três 217 

propostas para votação na assembleia geral: 1) Manter a solicitação feita no 54º 218 

CBO de que os delegados façam e apresentem um diagnóstico do número de 219 

pessoas ligadas a olericultura em seu estado. 2) Fundir os GSs de pesquisa, ensino 220 

e extensão. 3) Fazer um vídeo de apresentação da ABH. Tal vídeo poderia ser 221 

utilizado pelos professores de olericultura para apresentar a ABH aos alunos e à 222 

população. O vídeo ficaria disponível no site da ABH para livre consulta e download. 223 

Por fim, o GS se mostrou preocupado com os desdobramentos que a 224 

regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 225 

13.243/2016) poderia acarretar aos Institutos Públicos de Pesquisa e que a diretoria 226 

da ABH poderia se manifestar sobre essa regulamentação. Nada mais havendo, às 227 

15h00, o Dr. Tivelli encerrou a reunião e eu, Jackson Kawakami, lavrei a presente 228 

ata que será lida para posterior aprovação”. Depois de lida a ata, colocou-se em 229 

votação os itens: 1) Manter a solicitação feita no 54º CBO de que os delegados 230 

façam e apresentem um diagnóstico do número de pessoas ligadas a olericultura em 231 

seu Estado. A AGO aprovou por maioria dos presentes a proposta, sendo que houve 232 

uma abstenção. 2) Fundir os GSs de pesquisa, ensino e extensão. A AGO aprovou 233 

por maioria dos presentes a proposta, sendo que houve uma abstenção. 3) Fazer 234 

um vídeo de apresentação da ABH. A AGO aprovou por maioria dos presentes a 235 

proposta, sendo que houve uma abstenção. Por fim, a diretoria decidiu que irá se 236 

informa melhor sobre o assunto relativo ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 237 

Inovação (Lei nº 13.243/2016) para poder tomar as atitudes pertinentes. Dando 238 
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continuidade foi lida a Ata do Grupo de Trabalho Horticultura Orgânica, “Aos 06 dias 239 

do mês de Agosto de 2018, vinte e quatro Congressistas do 55o Congresso 240 

Brasileiro de Olericultura reuniram-se no Auditório Terena do Centro de Convenções 241 

de Bonito, em Bonito/MS. A reunião teve início as 15:30h com a apresentação dos 242 

Congressistas. Os participantes estão representados por doze estudantes 243 

(IFMG/Bambuí, IFSP/Barretos, UFG, UFLA, UFV, Uniesp, Unigran, UTFPR), cinco 244 

professores (UCS, UFG, UFGD, UFRGS, Unicentro), três pesquisadores (Apta, 245 

Embrapa) e quatro de diferentes setores da cadeia produtiva (Agraer, Banco do 246 

Brasil, Semagro e Senar/MS). Antes de prosseguir com a leitura da ata da reunião 247 

do GT em Horticultura Orgânica realizada no 54º CBO foi informado a todos a razão 248 

da existência deste GT. Em seguida prosseguiu-se com a leitura da última ata, tendo 249 

sido reportado pelo Tivelli que a diretoria da ABH atendeu a todas as solicitações 250 

feitas pelo GT. Por outro lado, foi lembrado que a Comissão Organizadora do 55o 251 

CBO não atendeu a sugestão de realizar uma Mesa Redonda com a participação do 252 

Coordenador da COAGRE/MAPA para tratar especificamente da fiscalização federal 253 

na comercialização de produtos orgânicos. A sugestão foi reavaliada pelo GT e 254 

renovada para a Comissão Organizadora do 56o CBO, bem como acrescentada as 255 

seguintes sugestões: sementes crioulas/orgânicas, valor do produto orgânico para o 256 

consumidor final e canais de comercialização (CSA) para agricultores. Na sequencia 257 

foi relato problemas de contaminação de áreas orgânicas por agrotóxicos utilizados 258 

em áreas adjacentes. Uma alternativa apresentada foi a elaboração de leis 259 

municipais proibindo a pulverização no entorno de áreas urbanas e aglomerados 260 

humanos na zona rural, como já ocorre no município de Coronel Macedo/SP. Dando 261 

continuidade a reunião, alguns pontos da Instrução Normativa do MAPA que 262 

estabelecerá o regulamento técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção em 263 

substituição das IN 46/2011 e 17/2014 que se encontra em consulta publica foram 264 

apresentados e discutidos. Entre os pontos abordados estão: obrigatoriedade da 265 

produção de mudas de hortaliças em sistema orgânico, com 1 ano de adaptação 266 

para os olericultores após a publicação da IN; a preocupação da produção orgânica 267 

em vasos ou similares, canteiros ou estruturas elevadas, onde o substrato utilizado 268 

deverá ser proveniente de unidades de produção orgânica ou ambientes em que não 269 

tenham sido utilizados produtos não permitidos neste regulamento técnico, devendo 270 

ter, no mínimo 50% de solo na mistura total; restrição para que somente 20% do 271 

nitrogênio total fornecido para as plantas poderá estar na forma liquida; entre outros 272 
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pontos da IN que está em consulta publica até 20 de agosto próximo. Ainda sobre 273 

este assunto, todos foram estimulados a participarem das reuniões da Comissão de 274 

Produção Orgânica - CPOrg de cada estado e Distrito Federal. E por fim, foi 275 

proposto que o GT mantenha-se ativo até o 56o CBO. A reunião foi encerrada as 276 

17:25h, e eu, Sebastião Wilson Tivelli relatei as atividades dessa reunião na 277 

presente memória com o auxílio de Katiúscia Strassburger”. O GT Horticultura 278 

Orgânica não apresentou propostas. Há apenas sugestões de temas para o 56º 279 

CBO. Em seguida passou-se para a leitura da Ata de Reunião do GT de plantas 280 

medicinais. “Aos seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, reuniram-se 281 

os membros do Grupo de Trabalho de Plantas Medicinais – GTPM, na sala Kadiweu, 282 

do Centro de Convenções de Bonito-MS, prévia à realização do 55º Congresso 283 

Brasileiro de Olericultura. Estiveram presentes à reunião os membros do Grupo 284 

constantes da lista de assinatura no livro de Atas. A reunião foi coordenada pelo 285 

Coordenador do GTPM, Professor Doutor Filipe Pereira Giardini Bonfin (UNESP-286 

Botucatu). Em função da ausência da secretária, Dra Luciana Marques de Carvalho 287 

(Embrapa Tabuleiros Costeiros), a reunião foi secretariada pela professora Maria do 288 

Carmo Vieira (UFGD). Dando início à reunião, Filipe fez um breve histórico do 289 

Grupo, desde sua criação em 1991, em Belo Horizonte, durante o 31º CBO. 290 

Apresentou a seguir o encaminhamento para a reunião: 1.) Construção da pauta; 2) 291 

Dinâmica de apresentação e 3) Eleição da nova coordenação do grupo.  292 

Continuando com a palavra, fez um relato dos anseios do Grupo com a sua criação 293 

e manutenção. Falou da inserção do tema plantas medicinais nos CBO´s, 294 

destacando a dificuldade de contato com as comissões organizadoras sobre a 295 

inserção do tema na programação do evento. Neste momento, foi destacado o dia 296 

da reunião do GTPM no 55º  CBO, a qual foi realizada antes do início do evento, e 297 

por isso houve participação de apenas doze membros. Lembrou que durante o 54º  298 

CBO foi comemorado o jubileu de prata do GTPM, mas a comissão organizadora do 299 

evento só solicitou sugestões do Grupo, de última hora, dificultando a organização.  300 

Apesar disso, houve um número razoável de palestras e mesas redondas sobre 301 

plantas medicinais no evento. No entanto, as apresentações foram todas durante um 302 

dia, fora da programação oficial do evento, o que pode causar esvaziamento. Para 303 

justificar a manutenção das plantas medicinais no CBO, Filipe disse ter feito um 304 

levantamento dos trabalhos com o tema, apresentados nos últimos anos, o que 305 

justifica intensificar a programação na área. Colocou que o GTM sugeriu temas para 306 
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o 55 CB, mas as sugestões não foram acatadas. O outro ponto discutido foi sobre a 307 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Filipe fez um relato sobre a situação da 308 

Revista, que já foi retirada do SCIELO e provavelmente perderá o QUALIS porque 309 

está sem publicar números desde 2017 e, portanto, desatualizada. Lembrou que 310 

após o CBO de 2016, entrou em contato com a Editora Chefe para ver a 311 

possibilidade de publicar um número especial da Revista com os trabalhos de 312 

plantas medicinais, desde que submetidos para essa finalidade. No entanto, não 313 

obteve retorno.  Colocou que a situação está difícil de resolver porque, apesar de 314 

todas as tentativas de contato com a editora chefe da Revista, não tem obtido 315 

retorno. O mesmo tem sido reclamação de vários autores, ou seja, não obtém 316 

resposta da RBPM aos contatos. Nem mesmo conseguem retirar seus artigos já 317 

enviados para a revista, visando enviar para outra. Filipe disse que colocou os 318 

membros do GTPM, após consulta aos mesmos, à disposição para avaliar os artigos 319 

submetidos à Revista, para facilitar o processo de tramitação. Apesar disso, também 320 

não obteve resposta da Editora Chefe. Célio também colocou o fato de os autores 321 

estarem sempre cobrando uma posição quanto à revista e por isso temos de tomar 322 

medidas para mudar a Editora Chefe. Após algumas discussões, foram feitas as 323 

seguintes propostas, a serem apresentadas na Assembleia geral da ABH: 1) Que as 324 

reuniões do GTPM sejam inseridas na programação do CBO, a partir do segundo 325 

dia do evento; 2) Considerando a falta de retorno da comissão organizadora do 55º  326 

CBO quanto à homenagem, propõe-se que o professor Jean Kleber  Abreu Matos, 327 

recém aposentado na UNB, seja homenageado durante o 56º  CBO, por ter sido o 328 

mentor e iniciador do ensino e pesquisa em plantas medicinais no Brasil; e 3) Que 329 

seja consultado o GTPM na elaboração da programação do 56º  CBO quanto ao 330 

tema plantas medicinais. Foi indicada a coordenação para o próximo biênio: Filipe 331 

Pereira Giardini Bonfim (UNESP-Botucatu-SP) – coordenador e Jannaína Velasques 332 

da Costa Pinto (UFSB – Itabuna-BA)- secretária. Nada mais havendo a tratar, às 17 333 

h deu-se por encerrada a reunião, cuja ata será assinada por mim e pelo 334 

coordenador. Filipe Pereira Giardini Bonfim, Maria do Carmo Vieira”. O GT Plantas 335 

Medicinais não apresentou propostas, simplesmente foram sugestões de temas para 336 

o 56º CBO. E por último, o GT de Cultivo Protegido não apresentou propostas, 337 

apenas os itens discutidos na reunião. Os pontos discutidos foram os seguintes: 1) 338 

falta de resultados de pesquisas científicas com o cultivo protegido. 2) 339 

comercialização; 3) associação de pesquisa e extensão; 4) políticas públicas; 5) 340 
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marketing. Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 6 – Valor da Anuidade, foi 341 

apresentado aos associados a importância de se atualizar o valor da anuidade, pois 342 

não houve ajuste do valor nos últimos dois anos. Dessa forma, a diretoria 343 

apresentou a proposta de correção do valor da anuidade utilizando-se como 344 

balizador o IGPM. O valor atualizado ficou em R$233,42. Colocado em apreciação 345 

para a AGO, sugeriu-se o valor de R$235,00. A AGO aprovou o novo valor por 346 

unanimidade. Passando para o Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 7- Nomeação de 347 

novos suplentes para o Conselho Fiscal, tendo em vista que dois membros do 348 

atual CF fazem parte da nova diretoria (Roberto Melo e Thiago Factor), dois 349 

suplentes (Abadia dos Reis Nascimento e Nuno Rodrigo Madeira) passaram para 350 

titular e foram eleitos dois novos suplentes para o CF: Maria Aparecida Moreira e 351 

Edvar de Sousa da Silva. Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 8 - Indicação de 352 

Comissões para o Prêmio ABH 2020, categorias “Hortaliças” e “Medicinais e 353 

Aromáticas”. O associado Sebastião Tivelli ponderou que como não houve entrega 354 

do prêmio ABH em 2018 que se mantivesse as mesmas comissões eleitas no 355 

congresso anterior. Ato contínuo a AGO aprovou por unanimidade a manutenção 356 

das comissões. Desta forma, os membros para compor a Comissão na categoria 357 

„Hortaliças‟ permanecem: Paulo Eduardo de Mello, EMBRAPA/DF, Sebastião Wilson 358 

Tivelli, APTA/SP, Ildon Rodrigues do Nascimento, UFT/TO como titulares e como 359 

suplentes Nuno Rodrigo Madeira, EMBRAPA/DF e Edvar de Sousa da Silva, 360 

IFAC/AC; para a categoria „Medicinais e Aromáticas‟: Luciana Marques de Carvalho, 361 

EMBRAPA/SE, Valéria Gomes Momenté, UFT/TO e Francisco Célio Maia Chaves, 362 

EMBRAPA/AM como titulares e como suplente Maira Christina Marques Fonseca, 363 

EPAMIG/MG e Maria do Carmo Vieira, UFGD/MS. Finalizada a Parte II, passou-se à 364 

Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO – em que foi sugerido que no próximo CBO 365 

fosse realizada uma assembleia extraordinária para alterar dois itens do estatuto: 1) 366 

que as próximas eleições sejam realizadas on line (via web) através de aplicativo 367 

aprovado na referida assembleia; 2) que no período de transição de diretorias a 368 

diretoria em exercício permaneça com poderes legais para poder movimentar a 369 

conta corrente da ABH por um período de seis meses do término do mandato ou até 370 

o tempo necessário para que a nova diretoria providencie a parte legal para abertura 371 

de nova conta. Nada mais havendo a tratar, a AGO foi encerrada às treze horas e 372 

trinta minutos e eu, Ivan Vilas Bôas Souza, ex-secretário e Júlio Carlos Polimeni de 373 

Mesquita, secretário, lavramos a presente ata, que vai assinada por nós, pela ex-374 
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presidente, pelo presidente atual, pelo ex 2º secretário e atual vice-presidente, pelo 375 

2º secretário e pelo 2º tesoureiro. 376 

___________________________________________________________________ 377 

___________________________________________________________________ 378 

___________________________________________________________________ 379 

___________________________________________________________________ 380 

___________________________________________________________________ 381 

___________________________________________________________________ 382 

___________________________________________________________________ 383 


