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ATA DA QUADRAGÉSIMA-OITAVA ASSEMBLÉIA-GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 
BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos trinta e um dias do mês de julho, do ano de dois 2 
mil e oito, com início às dezoito horas e quinze minutos, foi realizada, no Espaço Tom 3 
Jobim, do Centro de Eventos Araucária, em Maringá, PR, a quadragésima-oitava 4 
Assembléia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião 5 
do Quadragésimo - oitavo Congresso Brasileiro de Olericultura (48o CBO), de acordo com 6 
edital de convocação do Presidente Paulo César Tavares de Melo. A mesa foi constituída 7 
por Paulo César Tavares de Melo – presidente; Valéria Aparecida Modolo – primeira-8 
secretária e Sebastião Wilson Tivelli – primeiro-tesoureiro. Estiveram em plenário 76 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 
47a Assembléia Geral; 2) Palavra da Diretoria; Parte II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de 12 
Contas e Conselho Fiscal; 2) Eleição da nova diretoria; 3) Posse da diretoria; 4) Local do 13 
próximo CBO; 5) Propostas e sugestões da Diretoria e Delegados e dos Grupos Setoriais e 14 
de Trabalho; 6) Valor da anuidade; 7) Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 15 
2009; Parte III – PALAVRA DO SÓCIO. Abrindo a assembléia geral, o presidente da ABH 16 
saudou os presentes e deu início aos trabalhos com a Parte I – EXPEDIENTE. Colocou em 17 
discussão o ITEM 1 – Aprovação da ata da 47a Assembléia Geral. Antes da aprovação da 18 
ata eu informei que haveria necessidade de uma retificação na ata da 47a Assembléia Geral, 19 
incluindo que: “Os ganhadores do Prêmio ABH, nas duas categorias, terão todas suas 20 
despesas (inscrição, transporte, hospedagem e alimentação) pagas pela Comissão 21 
Executiva do CBO”.  Isso foi aprovado em assembléia durante o 47º CBO e ficou faltando 22 
ser redigido na ata. A seguir Leila Braz Trevisan solicitou que fosse alterada na linha 122 da 23 
página três a palavra “partido” substituindo por “partindo”. Não havendo mais manifestações, 24 
a ata foi APROVADA por unanimidade. A seguir, passou-se para o ITEM 2 – Palavra da 25 
Diretoria, quando o presidente agradeceu a presença dos sócios na assembléia e fez um 26 
breve relato sobre os pontos que foram cumpridos diante das propostas feitas pela diretoria 27 
na ocasião do início do mandato em 2005. Foi destacado: participação da ABH no setor 28 
produtivo de horticultura; re-formulação e dinamização do site da ABH; o apoio a eventos 29 
realizados nos distintos estados da federação; a efetiva participação em outras associações 30 
congêneres nacionais e internacionais incluindo a Federação Brasileira das Associações 31 
para o Estudo das Plantas Medicinais (FEBRAPLAME) e a International Society for 32 
Horticultural Science (ISHS); a ativa participação nas discussões na Câmara Setorial 33 
Federal da Cadeia Produtiva de Hortaliças do Ministério da Agricultura, Pecuária e 34 
Abastecimento (MAPA); ação efetiva nas discussões sobre campanhas de incentivo ao 35 
consumo de hortaliças compondo o grupo multiinstitucional que realizará, em 2009, em 36 
Brasília - DF, o V Congresso Panamericano de Incentivo ao Consumo de Frutas e 37 
Hortaliças; apresentou sugestões na consulta pública para a normatização do registro de 38 
agrotóxicos para minor crops ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente. Paulo 39 
externou sua decepção diante dos resultados da pesquisa que foi realizada junto aos 40 
associados, onde se constatou que apenas 1/3 dos associados consultam o site 41 
regularmente. Dando continuidade, ressaltou que o bem maior da associação é a revista 42 
Horticultura Brasileira (HB) e destacou os avanços que foram conseguidos durante esses 43 
últimos anos. Ressaltou a necessidade de maior participação dos associados e que o 44 
pagamento das anuidades é essencial, pois metade do valor arrecadado é destinada para 45 
custear a HB. Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 1 – Prestação de Contas e Conselho 46 
Fiscal – foram convocados os responsáveis pelas prestações de contas, a saber: (a) 47 
Prestação de Contas do 47o CBO, feita por Tiyoko Hojo Rebouças e a contadora Fernanda, 48 
que apresentou os seguintes dados: RECEITA = R$ 290.378,93, DESPESA = R$ 49 
198.432,62 e SALDO = R$ 110.184,31; (b) Prestação Preliminar de Contas do 48o CBO, 50 
feita por José Usan Torres Brandão Filho, que apresentou os seguintes dados: RECEITA = 51 
R$ 251.150,00, DESPESAS = R$ 248.838,80 e SALDO ESTIMADO de R$ 2.311,20; (c) 52 
Prestação de Contas da Horticultura Brasileira, feita por Paulo Eduardo de Melo, referente 53 
ao período de 01/06/07 a 31/05/08, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 72.613,62; RECEITA 54 
= R$ 64.223,62; DESPESA = R$ 86.730,22; SALDO = R$ 50.107,02; (d) Prestação de 55 
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Contas da ABH, feita por Sebastião Wilson Tivelli, referente ao período de 01/06/07 a 56 
31/05/08, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 130.847,14; RECEITA = R$ 146.348,88; 57 
DESPESA = R$ 57.431,15; SALDO = R$ 219.764,87. Terminadas as prestações de contas, 58 
Leila Trevisan Braz leu a ata da reunião do Conselho Fiscal que analisou e APROVOU a 59 
prestação de contas dos 47 e 48º CBOs, da revista HB e da ABH e NÃO APROVOU a 60 
prestação de contas dos 46º CBO. Segue o texto da ata que retrata a decisão: “Aos vinte e 61 
oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, como início às dezessete horas, foi 62 
realizada na sala Carmem Miranda do Centro de Eventos Araucária, em Maringá, PR, 63 
reunião do Conselho Fiscal (CF) da ABH. A reunião contou com as presenças de Sebastião 64 
Wilson Tivelli, tesoureiro da ABH, e os membros do CF: Arthur Bernardes Cecílio Filho, 65 
Derly José Henrique da Silva, Leila Trevisan Braz, Warley \marcos Nascimento, Luis Felipe 66 
Villani Purquerio e Sally Ferreira Blat. Na reunião Tivelli fez apresentação sobre: a) página 67 
de ABH na internet e número de associados. O CF solicitou que Tivelli apresentasse essa 68 
informação aos associados durante a Assembléia Geral; b) lista de 145 sócios para 69 
exclusão, em acordo com o artigo 9º do Estatuto da ABH. Aprovada pelo CF. O CF propõe 70 
alterações no Estuto: a) exclusão de associados, onde o CF solicitou a inclusão no estatuto 71 
da alínea “c” no artigo 9º, que versará sobre o pedido de saída da associação pelo próprio 72 
associado; b) alterar a alínea “h” do artigo 16º, de modo a que não configure exposição do 73 
associado e difamação moral. As alterações propostas no estatuto de ABH deverão ocorrer 74 
em assembléia convocada para esse fim, a ser definida pela diretoria. O CF recomenda 75 
alteração no valor da anuidade da ABH de R$ 100,00 para R$ 120,00 e a criação de 76 
cobrança por página adicional em artigos na revista Horticultura Brasileira. Com relação à 77 
prestação de contas do 46º CBO, o CF analisou o parecer elaborado pelo Escritório de 78 
Contabilidade que presta serviços à ABH. A prestação não foi aprovada e solicitou-se que a 79 
Diretoria da ABH encaminhasse a prestação de contas ao contador que presta serviços à 80 
ABH, para reapresentação da mesma e nova análise do CF. A prestação de contas do 47º 81 
CBO foi apresentada pela Comissão Organizadora do evento e aprovada pelo CF. O CF 82 
elogia a gestão do 47º CBO, que proporcionou um retorno financeiro muito grande à ABH. O 83 
CF aprovou a prestação de contas preliminar do 48º CBO. A prestação de contas da revista 84 
Horticultura Brasileira foi apresentada por Paulo Eduardo Melo e foi aprovada pelo CF. O CF 85 
parabeniza o Conselho Editorial da revista Horticultura Brasileira na pessoa do Dr. Paulo. E. 86 
de Melo pelo reconhecimento da comunidade internacional sobre a qualidade da revista HB 87 
e sua indexação na Science Citation Index Expanded e no Journal Citation Reports. A 88 
prestação de contas da ABH foi apresentada pelo tesoureiro e aprovada pelo CF. O CF 89 
reconhece e elogia o empenho desta diretoria na administração da Associação, 90 
especialmente na página de internet da ABH na gestação de congressos, no equilíbrio 91 
financeiro e no empenho em da maior visibilidade à ABH no exterior”. Em seguida, passou-92 
se para os ITENS 2 e 3 – Eleição e posse da nova diretoria – Segue o restante da ata do 93 
CF que trata desses itens: “...Foi realizada a apuração dos votos para a eleição da diretoria 94 
para o mandato 2008-2011 onde ouve chapa única, composta por Paulo César Tavares de 95 
Melo – Presidente; Dimas Menezes – Vice-Presidente; Sebastião Wilson Tivelli – Primeiro 96 
Tesoureiro; João Bosco Carvalho da Silva – Segundo Tesoureiro; Valéria Aparecida Modolo 97 
– Primeira Secretária e Eunice Oliveira Calvete – Segunda Secretária. Foram recebidas 210 98 
correspondências contendo os votos. Destas, 112 foram consideradas não válidas das quais 99 
98 correspondências sem a identificação dos sócios e 14 correspondências cujos votantes 100 
encontravam-se em débito com a anuidade da ABH. Dos votos válidos (total de 98), 97 101 
foram favoráveis à chapa em questão e um voto em branco. O CF solicita que, nas próximas 102 
eleições, no envio da cédula de votação aos associados, seja transcrito parte do artigo 32º 103 
do Estatuto, que trata da eleição, e que estabelece que a correspondência deve identificar o 104 
nome do associado, para que na apuração o CF possa verificar se o associado está quites 105 
com a ABH. O CF indicou a Prof. Dra. Leila Trevizan Braz como presidente do CF. Nada 106 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 20h00 e eu, Luis Felipe Villani Purquerio, 107 
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do CF.” A presidente do 108 
CF, Leila Trevisan Braz, parabenizou e reconheceu o esforço da diretoria nesses últimos 109 
três anos, dando de imediato a posse para nova diretoria, que se manteve igual, desejando 110 
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o mesmo empenho que foi dado na primeira gestão. Paulo César agradeceu os votos, pediu 111 
mais participação dos associados e deu continuidade a pauta da assembléia.  ITEM 4 -  112 
Local do próximo CBO – Paulo César informou que houve interesse na realização do 490 113 
Congresso Brasileiro de Olericultura na cidade de São Paulo, SP, em 2009, e em seguida 114 
chamou o colega Renê de Paula Posso, delegado-adjunto da ABH no estado de São Paulo, 115 
para expor a candidatura. Colocada em votação, foi APROVADA a realização do 49o CBO 116 
em São Paulo. A Comissão Executiva do 49o CBO será presidida por Sebastião Wilson 117 
Tivelli, pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), e os 118 
demais membros da Comissão Executiva serão posteriormente indicados. ITEM 5 – 119 
Propostas e sugestões da Diretoria e Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de 120 
Trabalho: (5.1) Diretoria e delegados – Paulo Melo, fez algumas explanações sobre a 121 
situação da Revista Horticultura Brasileira como do reconhecimento da comunidade 122 
internacional sobre a qualidade da revista HB e sua indexação na Science Citation Index 123 
Expanded e no Journal Citation Reports e esclareceu que diante dessa internacionalização 124 
da HB, autores de outros países poderão ter interesse em publicar na revista e não ser 125 
associado da ABH. Nesse sentido foi proposto que:  Proposta 1 – Artigos na Revista 126 
Horticultura Brasileira podem ser publicados por não associados, desde que seja pago para 127 
tramitação e publicação um valor equivalente à taxa de filiação, mais uma anuidade e mais a 128 
taxa de tramitação, as quais, nesse momento, totalizam R$ 255,00. Colocada em discussão 129 
o colega Jacimar Luis de Souza questionou se isso não comprometeria a eficiência da 130 
revista, pois atualmente há atraso na publicação e aumentando o número de pedidos de 131 
tramitação o processo dentro da revista poderia ser ainda mais moroso. Paulo Melo 132 
esclareceu que algumas atitudes como as inclusões de cinco novos editores associados e 133 
as submissões eletrônicas dos artigos já estão sendo implementadas para dinamizar o 134 
processo de tramitação. Newton Rocha Leal sugeriu que junto ao aceite do processo de 135 
tramitação de não associados fosse solicitado nome de revisor assessório. Colocada em 136 
votação a proposta foi APROVADA. Para fins práticos a proposta número dois foi dividida 137 
em duas partes: Proposta 2a – Em artigos publicados na revista Horticultura Brasileira será 138 
cobrado por página adicional a partir da sexta página impressa. APROVADA com seis votos 139 
em contra. Proposta 2b – O valor a ser pago por página adicional é de R$ 150,00. 140 
APROVADA. (5.2) Grupos Setoriais - (a) Ensino – a reunião contou com 9 (nove) 141 
participantes e foi coordenada por Márcia de Moraes Echer e secretariada por Jackson 142 
Kawakami. Sugestão 1 – Manter um mini-curso de ensino com duração de quatro horas e 143 
cujo tema será definido pela Comissão Organizadora do 49º CBO e em seguida serão feitos 144 
relatos por professores de experiências de ensino de olericultura, como duração de mais 145 
quatro horas. Sugestão 2 – Realização do Segundo Fórum de Ensino da Olericultura no 146 
Brasil em 2010. Para o próximo ano o grupo será coordenado por Márcia de Moraes Echer. 147 
(b) Pesquisa - a reunião contou com 16 (dezesseis) participantes e foi coordenada por 148 
Arlete Marchi Tavares de Melo e secretariada por Márcia de Moraes Echer. O grupo fez seis 149 
sugestões: Sugestão 1 – Aumentar o número de páginas do resumo expandido, com 150 
mínimo de quatro e máximo de oito. Sugestão 2 – Selecionar de forma mais rigorosa os 151 
revisores ad hoc sócios da ABH e limitar os números de trabalhos capturados por revisor. 152 
Sugestão 3 – Facilitar a busca dos resumos e melhorar o download destes no site ABH. 153 
Sugestão 4 – Acrescentar no manual do congressista índice de autor e número do trabalho. 154 
Sugestão 5 – Eliminar a preleção do mediador após a apresentação dos trabalhos orais nas 155 
mesas de trabalho e aumentar o número de apresentações de trabalhos orais. Sugestão 6 156 
– Resumos com lançamento de novos produtos (ex. cultivares) devem ser apresentados de 157 
forma oral em mesas de trabalho. Sugestão 7 – Acrescentar o ícone de olericultura 158 
orgânica para captura de trabalhos. (c) Extensão Rural – não houve reunião. Edson 159 
Ferreira do Nascimento comunicou que cada vez menos extensionistas participam do 160 
congresso possivelmente pela falta de incentivo das EMATERs nos estados da Federação. 161 
Sugestão 1 – Apoio para que seja colocada nos planos básicos do MDA a importância da 162 
participação de extensionistas no CBO. (5.3) Grupos de Trabalho - (a) Olericultura 163 
Orgânica – a reunião contou com 27 (vinte e sete) participantes, foi coordenada por 164 
Francisco Vilela Resende e teve como secretário Paulo Melo. Decidiu-se mudar o nome do 165 
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grupo para Horticultura Orgânica. Foram feitas as seguintes sugestões: Sugestão 1 – Criar 166 
uma área específica denominada Horticultura Orgânica para submissão de trabalhos, 167 
evitando assim a dispersão dos trabalhos no tema em várias áreas. Sugestão 2 – Que os 168 
trabalhos relativos à Horticultura Orgânica, tanto em apresentação oral quanto em pôsteres, 169 
sejam concentrados em sessões específicas durante o congresso. Sugestão 3 – Que o 170 
tema Permacultura seja incluído no próximo congresso. (b) Plasticultura – a reunião foi 171 
coordenada por Nozomu Makishima e contou com 17 (dezessete) participantes. Foi 172 
solicitado que o nome do grupo passe para Cultivo Protegido ao invés de Plasticultura. (c) 173 
Proteção de Cultivares – não houve reunião. Foi lembrado que esse grupo foi formado em 174 
2005 com o objetivo de discussão sobre as demandas do Serviço Nacional de Proteção de 175 
Cultivares dentro da ABH e nos últimos dois anos não houve reuniões. Proposta – Que o 176 
grupo seja extinto. APROVADA. Leila Trevisan Braz lembrou que cada grupo deverá ter 177 
pauta e coordenadores já estabelecidos, para que os sócios saibam sobre o conteúdo das 178 
reuniões e possam participar.  (d) Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares – a 179 
reunião contou com 17 (dezessete) participantes, foi coordenada por Lilia Aparecida 180 
Salgado de Moraes e secretariada por Magnólia Aparecida Silva da Silva. Foi encaminhada 181 
uma solicitação: Que a ABH envie ao Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura uma 182 
correspondência solicitando informações sobre as políticas e programas nacionais de 183 
plantas medicinais. Foi esclarecido que a ABH pode encaminhar a solicitação uma vez que 184 
o grupo a repasse a ABH. Para o próximo ano o grupo será coordenado por Lilia Aparecida 185 
Salgado de Moraes e secretariado por Magnólia Aparecida Silva da Silva.  Passando para o 186 
ITEM 6 – Valor da anuidade – Tivelli lembrou daquilo que foi apresentado durante a 187 
prestação de contas onde se mencionou que as despesas da ABH foram maiores que as 188 
receitas durante o período passado. Diante disso, foi sugerido pelo Conselho Fiscal que a 189 
anuidade deveria ser reajustada pois a ABH não está auto-sustentável. Proposta – Que a 190 
anuidade passe para R$ 120,00 (cento e vinte reais).  A plenária APROVOU.  ITEM 7 – 191 
Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2009 – Membros indicados e 192 
aprovados para compor a Comissão na categoria ‘Hortaliças’: José Amauri Buso, Luis Felipe 193 
V. Purquerio, Edson Ferreira do Nascimento.  Como suplente: Arlete Marchi Tavares de 194 
Melo. Para categoria ‘Medicinais e Aromáticas’: Eliane Gomes Fabri, Lilia Aparecida 195 
Salgado de Morais e Francisco Célio Maia Chaves. Como suplente: Jacimar Luis de Souza. 196 
Finalizada a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO SÓCIO – O colega Célio Maia 197 
ressalta que a AG é muito importante e que sempre fica agendada para o final do dia e com 198 
previsão de um período muito curto de duração. Paulo e Tivelli esclareceram que sempre é 199 
solicitado a Comissão Organizadora do CBO que isso não aconteça, mas, infelizmente, 200 
algumas comissões não atentem essa solicitação. Arlete Melo sugere a assembléia que 201 
durante os congressos possa ter uma seção somente para alunos de graduação. Nesse 202 
contexto o primeiro autor do trabalho deverá ser o aluno e que também seja prevista uma 203 
avaliação dos trabalhos para que haja premiação dos melhores. Paulo César Tavares de 204 
Melo comenta que esse modelo já é adotado com sucesso por outras associações 205 
científicas. Derly José Henriques da Silva ressalta que a separação dos trabalhos de 206 
graduação em seções específicas não seria produtiva para os alunos, mas concordou com a 207 
seleção e premiação dos trabalhos. Leila Trevisan Braz concordou com o Derly. Feitas as 208 
considerações foi consenso que os trabalhos realizados e apresentados por alunos de 209 
graduação serão avaliados por uma comissão a ser estabelecida pela Comissão 210 
Organizadora do CBO e premiados durante o congresso. Tivelli demonstrou sua 211 
preocupação, pois percorreu o local da apresentação dos pôsteres e verificou que muitos 212 
apresentadores não ficavam disponíveis em frente ao pôster no horário previsto. Célio Maia 213 
esclareceu que em muitos casos cada apresentador tinha dois pôsteres sendo apresentados 214 
na mesma hora e que fica impossível estar em frente dos dois trabalhos ao mesmo tempo. 215 
Comentou ainda que os resumos simples sempre serviram para uma análise preliminar dos 216 
trabalhos a serem visitados durante a apresentação. Tivelli esclarece que os resumos foram 217 
eliminados, pois era um custo a mais sem muita serventia, já que os trabalhos estavam 218 
todos apresentados no resumo expandido. Warley Marcos do Nascimento concordou com 219 
Célio Maia considerando que acha imprescindível o resumo simples. Paulo esclarece que 220 
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esse assunto já foi discutido em outras assembléias e naquela oportunidade decidido pela 221 
eliminação dos resumos simples. Ressalta ainda que implementar a volta desse resumo 222 
seria um retrocesso para os congressos. Derly parabeniza a Comissão Científica do 48º 223 
CBO pela avaliação e aprovação dos trabalhos em tempo hábil para que fosse possível que 224 
estes participassem do congresso. Felipe Purquerio comentou que a elaboração do Manual 225 
do CBO poderia facilitar a Comissão Executiva dos congressos em articular e elaborar os 226 
CBOs. Arlete ressalta que foi composto um grupo para discutir e elaborar esse manual, mas 227 
que, pela dificuldade de reunião entre os membros, a elaboração do manual não progrediu. 228 
Sugere ainda que o esboço desse manual fosse elaborado por pessoas mais próximas e, a 229 
partir desse ponto, esse pré-manual fosse enviado para o grupo que foi composto 230 
anteriormente para sua complementação e finalização. Ficou decidido que Arlete Melo, 231 
Felipe Purquerio e Valéria Modolo fariam esse pré-manual. Leila Trevisan Braz parabeniza e 232 
agradece o empenho da Comissão Executiva do 48º CBO. Nada mais havendo a tratar, a 233 
assembléia foi encerrada às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, com um minuto 234 
de silêncio solicitado pelo Presidente, em respeito aos colegas associados que muito 235 
contribuíram pela nossa ABH e que faleceram neste último ano. Nada mais havendo, eu, 236 
Valéria Aparecida Modolo, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente 237 
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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 238 
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