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ATA DA QUADRAGÉSIMA-NONA ASSEMBLÉIA-GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 
BRASILEIRA DE HORTICULTURA. No dia seis do mês de agosto do ano de dois mil e 2 
nove, com início às dez horas, foi realizada no Auditório Florada do Hotel Vacance, em 3 
Águas de Lindóia, SP, a quadragésima-nona Assembléia Geral Ordinária da Associação 4 
Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do Quadragésimo-nono Congresso Brasileiro 5 
de Olericultura (49o CBO), de acordo com edital de convocação do Presidente Paulo César 6 
Tavares de Melo. A mesa foi constituída por Paulo César Tavares de Melo – presidente; 7 
Dimas Menezes – vice-presidente; Valéria Aparecida Modolo – primeira-secretária; 8 
Eunice Oliveira Calvete – segunda-secretária e Sebastião Wilson Tivelli – primeiro-9 
tesoureiro. Estiveram em plenário 84 sócios, cujos nomes e assinaturas constam do livro de 10 
registro desta ata. A pauta da assembléia constou dos seguintes itens: Parte I – 11 
EXPEDIENTE: 1) Aprovação da ata da 48a Assembléia Geral; 2) Palavra da Diretoria; Parte 12 
II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas e Conselho Fiscal; 2) Local do próximo CBO; 13 
3) Eleição do Conselho Fiscal; 4) Propostas e sugestões da Diretoria e Delegados e dos 14 
Grupos Setoriais e de Trabalho; 5) Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 15 
2010; Parte III – PALAVRA DO SÓCIO. Abrindo a assembléia geral, o presidente da ABH 16 
saudou os presentes e antes de dar início aos trabalhos pediu ao plenário um minuto de 17 
silêncio em respeito à perda nesse último ano de Sérgio Mário Regina, sócio fundador da 18 
Sociedade de Olericultura do Brasil (SOB), atual ABH, e do Prof. Antonio Celso Wagner 19 
Zanin. Após a homenagem Paulo César passou a palavra para Edson Nascimento que 20 
discorreu sobre trajetória de Sérgio Regina na olericultura e sua importância na extensão 21 
rural do país. Em seguida Paulo César chamou o colega Francisco Câmara que deu seu 22 
depoimento a respeito da importância acadêmica do Prof. Zanin na Faculdade de Ciências 23 
Agronômicas de Botucatu (FCA/UNESP). Ressaltou ainda as qualidades pessoais e de 24 
relacionamento com seus orientados chamando o colega Setúbal, orientado do Prof. Zanin 25 
em seu doutorado, que emocionadamente prestou seu depoimento. Passadas as 26 
homenagens Paulo César deu início aos trabalhos com a Parte I – EXPEDIENTE. Colocou 27 
em discussão o ITEM 1 – Aprovação da ata da 48a Assembléia Geral. A ata foi 28 
APROVADA por unanimidade. A seguir, passou-se para o ITEM 2 – Palavra da Diretoria – 29 
o presidente agradeceu a presença dos associados na assembléia e  ressaltou que 49º CBO 30 
se diferencia dos demais realizados até hoje porque será dedicado um dia inteiro para 31 
discutir a associação que se tem hoje e a que se projeta para o futuro. Enfatizou que nessa 32 
oportunidade, serão repensados os CBO’s e a Revista Horticultura Brasileira. Destacou 33 
ainda que esses temas representam um momento de reflexão e por trás deles está a 34 
questão fundamental de encontrar caminhos para que a ABH se prepare para continuar 35 
cumprindo o seu papel no futuro enfatizando que o futuro é agora. Conclamou a efetiva 36 
participação de todos associados e dos delegados estaduais presentes e que se preocupam 37 
com a sustentabilidade da ABH; em seguida, fez um breve relato das atividades do período. 38 
Mereceram destaque: a inserção da ABH no setor produtivo de plantas medicinais e de 39 
hortaliças, ressaltando a participação efetiva na Câmara Setorial da Cadeia produtiva de 40 
Hortaliças do Ministério da Agricultura, onde o posicionamento da ABH ajudou na retomada 41 
da discussão da proposta de Instrução Normativa que visa instituir critérios e procedimentos 42 
a serem adotados para o estabelecimento de limites máximos de resíduos (LMR) de 43 
agrotóxicos para culturas com suporte fitossanitário insuficiente; participação na Câmara 44 
Estadual de Hortaliças, Cebola e Alho do estado de São Paulo e no Conselho Assessor 45 
Externo da EMBRAPA/Hortaliças; participação no Programa de Produção Integrada de 46 
Batata (PIBatata) em execução no Sul de Minas Gerais com apoio do CNPq, MAPA, 47 
EPAMIG e ABASMIG; inserção nos movimentos hortícolas latino-americanos de incentivo 48 
ao consumo de frutas e hortaliças, ressaltando que a ABH integra o comitê de apoio do 5o 49 
Congresso Pan-Americano de Incentivo ao Consumo de Frutas e Hortaliças para a 50 
Promoção da Saúde, a ser realizado no próximo mês de setembro em Brasília, e que estão 51 
disponíveis 30 vagas para os associados; incentivo de reuniões setoriais através do 52 
patrocínio de eventos, tais como: III Seminário de Hortaliças e Ambiente Protegido do Vale 53 
do Ribeira em Pariquera-Açu – SP, IV Seminário de Agregação de Valor em Horticultura em 54 
Ribeirão Preto – SP; Simpósio de Genética e Melhoramento de Plantas no Nordeste em 55 
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Fortaleza – CE, Curso de Produção de Sementes em Brasília – DF, Simpósio sobre 56 
Tecnologia para Produção Sustentável de Hortaliças em Recife - PE e, finalizando, o I 57 
Simpósio Estadual de Plantas Medicinais, em Aracajú – SE; ação direta para manutenção 58 
do dinamismo no site e participação na ISHS, conclamando os associados para participação 59 
maciça no próximo congresso que será realizado em 2010 em Lisboa. Paulo César encerrou 60 
seu pronunciamento lamentando a perda do Prof. Ernesto Paterniani, professor emérito e 61 
pesquisador na área de melhoramento de hortaliças do Departamento de Genética da 62 
ESALQ/USP. Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 1 – Prestação de Contas e Conselho 63 
Fiscal – foram convocados os responsáveis pelas prestações de contas, a saber: (a) 64 
Prestação de Contas do 48o CBO, feita por José Usan Torres Brandão Filho, que 65 
apresentou os seguintes dados: RECEITA = R$ 299.911,57; DESPESA = R$ 278.857,71 e 66 
SALDO = R$ 21.035,86; (b) Prestação Preliminar de Contas do 49o CBO, feita por Simone 67 
da Costa Melo, que apresentou duas previsões de balanço: RECEITA = R$ 278.007,00; 68 
DESPESAS = R$ 233.188,42 e SALDO R$ 44.818,58, considerando o apoio da Fapesp e 69 
RECEITA = R$ 210.977,00; DESPESAS = R$ 233.188,42 e SALDO R$ -22.211,42, não 70 
considerando o apoio da Fapesp; (c) Prestação de Contas da Horticultura Brasileira, feita 71 
por Paulo Eduardo de Melo, referente ao período de 01/06/08 a 31/05/09, a saber: SALDO 72 
ANTERIOR = R$ 50.107,02; RECEITA = R$ 57.719,29; DESPESA = R$ 66.959,13; SALDO 73 
= R$ 40.867,18; (d) Prestação de Contas da ABH, feita por Sebastião Wilson Tivelli, 74 
referente ao período de 01/06/08 a 31/05/09, a saber: SALDO ANTERIOR = R$ 219.764,87; 75 
RECEITA = R$ 113.514,62; DESPESA = R$ 97.510,05; SALDO = R$ 235.769,44. Após a 76 
prestação de contas da ABH Warley Nascimento questionou sobre os gastos com a 77 
Consciência, empresa que administra o site da ABH, perguntando se não haveria maneira 78 
de diminuir esses gastos. Tivelli esclarece que estes gastos são, na maioria das vezes, de 79 
desenvolvimento. Isto significa que cada demanda gerada pelos grupos setoriais, de 80 
trabalho e associados durante as assembléias, tais como por exemplo, número máximo de 81 
captura de trabalhos por revisor e áreas específicas para submissão dos resumos, para ser 82 
implementada no site tem um custo de desenvolvimento. Tivelli ressalta ainda que temos 83 
com a Consciência um contrato de horas por mês e que, principalmente nos meses que 84 
antecede o congresso esse número de horas é sempre extrapolado. Paulo César salienta 85 
que a ABH tem um site dinâmico, muito diferente daquele das outras sociedades. Isso tem 86 
um custo e quando é solicitado aos associados o envio de notícias para alimentar o site, 87 
para que o custo diminua, raramente são enviadas notícias. Churata-Masca comenta que 88 
este custo aparentemente alto é uma economia para as comissões dos congressos, pois, 89 
em contrapartida, não há gasto da parte delas para desenvolvimento de site em cada 90 
congresso. Usan, como presidente do 48o CBO, relata que para o congresso realizado em 91 
Maringá, a hospedagem do site do congresso na página da ABH não facilitou em termos de 92 
agilizar ou facilitar o processo de submissão dos trabalhos ressaltando ainda que, se 93 
pudesse optar, preferiria ter desenvolvido o próprio site para o 48 CBO. Contudo, 94 
complementa que aceita a decisão de ser dessa forma, pois isso foi discutido e aprovado 95 
em Assembléia Geral. Quanto ao problema de sempre extrapolar o tempo previsto em 96 
contrato nos meses que antecedem ao congresso é sugerido que se dobre o tempo 97 
contratado para esse período. Tivelli esclarece que nos meses de novembro e dezembro o 98 
tempo utilizado é bastante inferior ao previsto e que as comissões poderiam se programar 99 
melhor para que esse tempo seja utilizado. Terminados os comentários sobre as prestações 100 
de contas, Derly José Henriques da Silva leu a ata da reunião do Conselho Fiscal que 101 
analisou e APROVOU a prestação de contas do 46º CBO, NÃO APROVOU a prestação de 102 
contas do 48º CBO, considerou SATISFATÓRIA a do 49º CBO, e NÃO APROVOU a 103 
prestação de contas da revista HB e da ABH. Segue o texto da ata que retrata a decisão: 104 
“Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e nove, com início às dezessete horas, foi 105 
realizada na sala Torino, do Centro de Convenções do Hotel Vacance, em Águas de 106 
Lindóia, SP, reunião do Conselho Fiscal (CF) da Associação Brasileira de Horticultura. A 107 
reunião contou com a presença de Sebastião Wilson Tivelli, Tesoureiro da ABH, Derly José 108 
Henriques da Silva, Titular e Presidente do CF, Sally Ferreira Blat e Luis Felipe Villani 109 
Purquerio, suplentes do CF que atuaram como titulares nesta reunião. No início da reunião, 110 
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o tesoureiro da ABH apresentou a prestação de contas do 46o Congresso Brasileiro de 111 
Olericultura (CBO), realizado em 2006 na cidade de Goiânia – GO, bem como os recibos 112 
pendentes solicitados pela contadora da ABH. O CF aprovou os documentos e a prestação 113 
de contas do 46o CBO. Na seqüência passou-se para prestação de contas do 48oCBO, 114 
realizado em 2008 na cidade de Maringá-PR, onde José Usan Torres Brandão Filho 115 
(presidente) e Humberto Silva Santos (tesoureiro), fizeram apresentação oral relatando os 116 
problemas ocorridos, as receitas e as despesas. O tesoureiro da ABH apresentou o parecer 117 
da contadora da ABH relativo ao 48oCBO. O presidente do CF leu o parecer em voz alta que 118 
indicou algumas irregularidades fiscais na prestação. Na sequência o presidente e o 119 
tesoureiro do 48oCBO justificaram algumas destas irregularidades. O CF analisou a 120 
prestação, o parecer da contadora e os depoimentos e solicitou a adequação da 121 
documentação. Neste sentido, o presidente do 48oCBO se prontificou a apresentar a 122 
documentação adequada no 50o CBO. Simone Mello, tesoureira do 49o CBO, apresentou ao 123 
CF a prestação de contas preliminar do evento, a qual foi considerada satisfatória. Em 124 
seguida foi realizada a apresentação da prestação de contas da Revista Horticultura 125 
Brasileira (HB) pelo editor chefe, Paulo Eduardo de Melo. O presidente do CF leu o parecer 126 
da contadora relativo a prestação de contas da HB que foi favorável com exceção à 127 
regularização contratual da ex-pesquisadora da Embrapa Hortaliças Sieglinde Brune através 128 
de registro ou emissão de RPA. Nesse caso o CF decidiu que a HB cumprisse as 129 
orientações da contadora. O tesoureiro da ABH comentou que tem facilidade para 130 
apresentar a prestação de contas da HB, já que os balancetes são vinculados aos da ABH, 131 
sugerindo então que a prestação de contas da HB e ABH sejam feitas em conjunto pelo 132 
tesoureiro da ABH. Esta solicitação foi aprovada pelo CF. O tesoureiro da ABH prosseguiu 133 
apresentando relatório com 103 associados inadimplentes por dois anos consecutivos, 134 
assim o CF aprovou a exclusão destes associados com base no estatuto e no que foi 135 
acordado na Assembléia Geral Ordinária (AGO) do 48o CBO. Outros 13 associados 136 
solicitaram sua exclusão sendo que a diretoria da ABH aceitou os pedidos classificando os 137 
mesmos como casos omissos perante o estatuto. Ainda houveram dois falecimentos de 138 
associados, totalizando 118 pessoas desvinculadas da associação. Dando continuidade à 139 
reunião, o tesoureiro da ABH apresentou a prestação de contas da Associação e parecer da 140 
contadora. O presidente do CF leu o parecer da contadora que foi favorável com exceção de 141 
algumas despesas da diretoria da ABH que necessitam de regularização, pois as mesmas 142 
foram feitas sem a devida apresentação de comprovantes fiscais com o CNPJ da 143 
associação. Pelos motivos elencados anteriormente o CF não aprovou a prestação de 144 
contas da HB e da ABH do ano fiscal de 1/06/2008 a 31/05/2009, solicitando que sejam 145 
feitas as regularizações. O tesoureiro da ABH apresentou o livro caixa da associação 146 
dizendo que seria desnecessário o preenchimento do mesmo, uma vez que este tipo de 147 
registro não tem valor fiscal e, além disso, há meios mais modernos de realizar esta 148 
operação. Sendo assim, o tesoureiro da ABH solicitou que o livro caixa deixasse de ser 149 
utilizado. O CF aprovou este pedido. Nada mais havendo a tratar, a reunião do CF foi 150 
encerrada as dezenove horas e eu, Luis Felipe Villani Purquerio, lavrei a presente ata que 151 
vai assinada por mim e pelos membros do Conselho.” Nada mais havendo sobre esse item 152 
deu-se continuidade a pauta da assembléia. ITEM 2 - Local do próximo CBO – Paulo 153 
César convidou o colega Simões para expor a candidatura do Estado de Espírito Santo para 154 
a realização do 50o CBO. Simões exibiu um vídeo sobre o Estado mostrando o apoio dos 155 
governantes e apresentando a cidade de Guarapari como local candidato a realização do 156 
evento. Colocada em votação, foi APROVADA a realização do 50o CBO em Guarapari, ES. 157 
A Comissão Executiva do 50o CBO será presidida por Carlos Alberto Simões do Carmo e 158 
terá como primeira-tesoureira Rosana Maria Altoé Borel. Os demais membros da Comissão 159 
Executiva serão posteriormente indicados. ITEM 3 – Eleição do Conselho Fiscal - O 160 
presidente pediu a indicação de cinco nomes como membros efetivos e de três para 161 
membros suplentes do Conselho Fiscal. Foi lembrado que, segundo o estatuto o mandato é 162 
de 03 anos, sendo neste caso de 2009 a 2012. Membros indicados e APROVADOS para 163 
compor o Conselho Fiscal: Derly José Henriques da Silva (Presidente), José Usan Torres 164 
Brandão Filho, Cândido Alves da Costa, Joaquim Gonçalves de Pádua e Sally Ferreira Blat. 165 
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Como membros suplentes foram indicados e aprovados os nomes de Thiago Leandro 166 
Factor, Joaquim Adelino de Azevedo Filho e Francisco Célio Maia Chaves.  ITEM 4 - 167 
Propostas e sugestões da Diretoria e Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de 168 
Trabalho: (5.1) Diretoria e delegados – Paulo Melo, fez algumas explanações sobre a 169 
situação financeira da Revista Horticultura Brasileira sendo em seguida efetuada uma 170 
proposta. Proposta – Que para publicação na revista Horticultura Brasileira seja cobrada 171 
taxa de R$ 50,00 por página impressa do artigo. Colocada em votação a proposta foi 172 
APROVADA. (5.2) Grupos Setoriais - (a) Pesquisa – a reunião contou com 20 (vinte) 173 
participantes e foi coordenada por Arlete Marchi Tavares de Melo e secretariada por Roberto 174 
Albuquerque de Melo. O grupo fez duas propostas e oito sugestões. Proposta 1 – que seja 175 
reduzido de três para dois o número de trabalhos por inscrição no CBO, a exemplo de 176 
outros eventos científicos, com o objetivo do congressista enviar trabalhos mais completos e 177 
diminuir o fatiamento dos artigos. APROVADA. Proposta 2 – que seja criada uma sessão 178 
de apresentação de trabalhos de estudantes de graduação com a premiação dos melhores 179 
resumos expandidos, visando valorizar sua participação e estimular sua inserção nos CBOs. 180 
Foi lembrado que a premiação já foi aprovada em assembléia passada e que neste 181 
congresso isso já foi contemplado. Simone Melo mostrou-se contrária a proposta pois 182 
acredita que o Programa de Iniciação Científica (PIBIC), com seus respectivos congressos 183 
já são específicos aos alunos. Arie F. Blank ressalta essa seção poderia promover um 184 
treinamento desde que haja argüidores para os trabalhos e que os alunos não fiquem 185 
segregados. Santino Seabra Júnior se mostrou favorável à criação da seção, mas que 186 
deveria ser restringida a apresentação de 1 resumo por aluno. Colocada em votação a 187 
proposta foi APROVADA com um voto contrário. Sugestão 1 – que os trabalhos não 188 
apresentados sejam excluídos do arquivo disponível na página da ABH; Sugestão 2 – que 189 
os autores fiquem mais atentos quanto ao emprego correto da análise estatística 190 
considerando a dificuldade de avaliação por especialistas em razão do curto período 191 
disponível; Sugestão 3 – que o próximo CBO ofereça um mini-curso sobre estatística 192 
experimental básica; Sugestão 4 – que, no Manual do Congressista dos CBOs, sejam 193 
inseridos os nomes das instituições de origem dos autores no título do trabalho, 194 
considerando que essa informação ficará disponível na página da ABH somente após o 195 
evento. Sugestão 5 - que, no Manual do Congressista dos CBOs, constem os índices por 196 
sobrenome do autor e por cultura; Sugestão 6 – que seja criada uma revista eletrônica 197 
especial contendo os 20 ou 30 melhores trabalhos do CBO, transformados em artigo 198 
científico; Sugestão 7 – que os autores usem o bom senso quanto ao número de co-autores 199 
dos trabalhos e que as comissões científicas dos próximos CBOs fiquem atentas para esse 200 
fato; Sugestão 8 – que seja registrada menção de louvor aos projetos “Melhoramento 201 
genético de batata” e “Agricultura orgânica”, premiados, respectivamente, em qualidade 202 
técnica e parceria entre os cinco melhores projetos de pesquisa de toda a Embrapa, em 203 
2008. (b) Ensino - a reunião contou com 12 (doze) participantes foi coordenada por Márcia 204 
Moraes Echer e secretariada por Jackson Kawakami. O grupo fez três sugestões. Sugestão 205 
1 – que os delegados estaduais reenviem o formulário sobre o panorama do ensino da 206 
olericultura aos professores da disciplina de olericultura dos cursos de agronomia de seus 207 
respectivos estados. Aproveitando o envio deste formulário, solicita-se que se informe 208 
também aos professores da disciplina de olericultura que o acadêmico que obtiver a maior 209 
nota na disciplina de olericultura ganha isenção da anuidade da ABH. Tivelli ressaltou que 210 
essa isenção precisa ser repensada, pois a experiência tem mostrado que todos os 211 
estudantes que ganharam a isenção da anuidade só se mantiveram associados no referido 212 
ano, não se tornando associados por falta de pagamento em anos seguintes. Sugestão 2 – 213 
que a ABH patrocine a confecção de vídeo informativo sobre a associação, bem como da 214 
importância econômica, social e nutracêutica das hortaliças. A intenção é que esse vídeo 215 
possa ser utilizado pelo professor de olericultura como propaganda para captar atenção dos 216 
alunos para área de olericultura. Paulo esclareceu que já existe um vídeo da ABH, feito pela 217 
diretoria anterior, e que a intenção da atual diretoria é atualizar esse vídeo. Para isso uma 218 
empresa de vídeo já foi contatada e a previsão é que seja lançado em comemoração aos 50 219 
anos da ABH. Sugestão 3 – que a ABH sugira aos cursos de Agronomia que na disciplina 220 
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de Introdução a Agronomia, que geralmente é ministrada do início do curso, seja inserida 221 
aula sobre olericultura. (c) Extensão Rural – não houve reunião. (5.3) Grupos de Trabalho 222 
- (a) Horticultura Orgânica – a reunião contou com 17 (dezessete) participantes, foi 223 
coordenada e secretariada por Ronessa Bartolomeu de Souza, com auxílio de Neide Botrel. 224 
Foram feitas as seguintes sugestões: Sugestão 1 – que se faça divulgação da Agricultura 225 
orgânica no site da ABH ou e/ou por e-mail buscando chamar a atenção e conscientizar os 226 
autores para a importância de se incluir os trabalhos no congresso na área correta. 227 
Sugestão 2 – que para o próximo congresso sejam incluídas, no ‘Dia do Produtor’, visitas 228 
técnicas a propriedades orgânicas. Sugestão 3 – tentar programar diferentes horários para 229 
os grupos de trabalho, cujas reuniões poderiam ser colocadas em horário simultâneo a 230 
palestras de outros temas e que as reuniões dos 6 grupos de trabalho sejam realizadas em 231 
um único dia, dentro do expediente normal do evento. Sugestão 4 – que se faça um esforço 232 
em nível nacional para que aumente a participação de extensionistas nos CBOs. Sugere-se 233 
o envio de convites às diretorias das ATERs de todos os estados e aos próprios 234 
extensionistas. (b) Cultivo Protegido – não houve reunião. (c) Plantas Medicinais 235 
Aromáticas e Condimentares – a reunião contou com 15 (quinze) participantes, foi 236 
coordenada por Lilia Aparecida Salgado de Moraes e secretariada por Nilmar Eduardo 237 
Arbex de Castro. Foram feitas 2 sugestões: Sugestão 1 – que seja elaborado um 238 
documento para envio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, com o 239 
objetivo de questionar as políticas adotadas para as plantas medicinais, pois não há um 240 
representante da área agrícola para as questões e definições sobre as plantas medicinais. 241 
Sugestão 2 – que seja criado, se não houver custo para a ABH, um diretório com cadastro 242 
geral dos pesquisadores que trabalham com plantas medicinais. Passando para o ITEM 5 – 243 
Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2010 – membros indicados e 244 
aprovados para compor a Comissão na categoria ‘Hortaliças’: Sérgio Gusmão, Warley 245 
Nascimento, Dimas Menezes. Como suplente, Domingos Sávio. Para categoria ‘Medicinais 246 
e Aromáticas’: Lilia Aparecida Salgado de Morais, Glyn Mara e Francisco Célio Maia 247 
Chaves. Finalizada a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO SÓCIO – O colega 248 
Derly pediu a palavra para expor a candidatura da cidade de Viçosa (MG) para realização do 249 
51º CBO mostrando um vídeo sobre a cidade e sobre a Universidade Federal de Viçosa. Em 250 
seguida fez algumas explicações técnicas sobre alguns pontos que poderiam ser 251 
considerados limitantes na realização do evento, tais como número de leitos da cidade e 252 
acesso a aeroportos. Dando continuidade, ressaltou ainda que, a despeito desses possíveis 253 
problemas a Universidade tem sediado com sucesso eventos com maior número de 254 
participantes que o CBO e convidou a assembléia a comemorar os 50 anos da ABH em 255 
Viçosa, cidade berço da associação. Colocada em votação, foi APROVADA a realização do 256 
51o CBO em Viçosa, MG. Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi encerrada às treze 257 
horas e quarenta e cinco minutos e eu, Valéria Aparecida Modolo, lavrei a presente ata, que 258 
vai assinada por mim, 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. 259 
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