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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 1 

BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois 2 

mil e dezesseis, com início às oito horas e trinta e cinco minutos, foi realizada, no Auditório 3 

Manoel Bandeira I do Mercure Recife Mar Hotel Conventions localizado na Rua Barão de 4 

Souza Leão, n° 451, Bairro Boa Viagem na cidade de Recife, PE, a Quinquagésima Quarta 5 

Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), por ocasião do 6 

Quinquagésimo Quarto Congresso Brasileiro de Olericultura (54º CBO), de acordo com edital 7 

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

Nair Hojo Rebouças – Presidente; José Magno Queiróz Luz - Vice-Presidente; Ivan Vilas 9 

Bôas Souza - Primeiro-Secretário; Jackson Kawakami - Segundo-Secretário. Estiveram em 10 

plenário 44 (quarenta e quatro) associados, cujos nomes e assinaturas constam do livro de 11 

registro dessa Ata. A pauta da Assembleia constou dos seguintes itens: Parte I – 12 

EXPEDIENTE: 1) Apreciação da Ata da 53ª Assembleia Geral; 2) Palavra da diretoria. Parte 13 

II – ORDEM DO DIA: 1) Prestação de contas e Conselho Fiscal; 2) Local do 55º CBO; 3) 14 

Eleição e posse do Conselho Fiscal – mandato 2016/2020; 4) Propostas e sugestões da Diretoria, 15 

Delegados, Grupos Setoriais e Grupos de Trabalho; 5) Valor da Anuidade; 6) Indicação de 16 

Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2018, Categorias “Hortaliças” e “Medicinais e 17 

Aromáticas”; Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO. Abrindo a Assembleia  Geral, a 18 

presidente da ABH saudou os presentes dando início à mesma pela Parte I – EXPEDIENTE: 19 

ITEM 1 – Apreciação e aprovação da Ata da 53ª Assembleia Geral, quando a Ata foi colocada 20 

em apreciação. Nada havendo contrário à mesma, a Ata foi APROVADA pelos presentes tendo 21 

apenas uma abstenção. Passando para o ITEM 2 – Palavra da diretoria, a presidente da ABH 22 

iniciou sua fala enaltecendo os 55 anos da ABH e a importância dos ex presidentes da ABH e 23 

dos CBO’s; ressaltou ainda o empenho da Comissão Organizadora na realização do 54º CBO; 24 

ainda relatou sobre a realização do I Fórum de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 25 

que ocorreu de forma brilhante. Após suas palavras e dando continuidade à pauta da Assembleia 26 

Geral, foi iniciada a Parte II – ORDEM DO DIA: ITEM 1 – Neste item o Sr. Thiago Leandro 27 

Factor leu a Ata do Conselho Fiscal que apresentava o seguinte teor: “ATA DA REUNIÃO DO 28 

CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA. Aos vinte 29 

e sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, com início às dezoito horas, foi realizada 30 

no Auditório Manoel Bandeira IV, do Centro de Convenções Mercure Mar Hotel, em Recife-31 

PE, reunião do Conselho Fiscal (CF) da Associação Brasileira de Horticultura (ABH). A 32 

reunião contou com a presença dos membros do Conselho Fiscal: Thiago Leandro Factor e 33 
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Roberto de Albuquerque Melo, da Presidente e contadora da ABH, Tiyoko Nair Hojo Rebouças 34 

e Fernanda Keila Amaral Aguiar Ximenes, respectivamente. A reunião iniciou com a 35 

apresentação da prestação de contas da ABH e da Revista Horticultura Brasileira (HB) pela 36 

contadora da ABH. Após exame da documentação pelo CF e leitura do parecer elaborado pela 37 

referida contadora, neste caso considerado aprovado sem restrições, o CF aprovou a prestação 38 

de contas da ABH e HB, exercício primeiro de junho de dois mil e quatorze a trinta e um de 39 

maio de dois mil e dezesseis. Referente às pendências da prestação de contas do 50° Congresso 40 

Brasileiro de Olericultura (CBO) e a partir do relato da Presidente da ABH que, após reunião 41 

com o representante da empresa realizadora do evento Dadalto Eventos Ltda, Ademir Dadalto, 42 

do Presidente do 50° CBO, Carlos Simões, da Presidente e contadora da ABH, Tiyoko Nair 43 

Hojo Rebouças e Fernanda Keila Amaral Aguiar Ximenes, respectivamente, foi apresentado 44 

toda documentação referente a prestação de contas, inclusive declaração de quitação de débito 45 

emitido pela Dadalto Eventos Ltda, e posteriormente foi avaliada e aprovada pela contadora da 46 

ABH. Assim sendo, após exame da documentação e leitura do parecer da contadora da ABH, o 47 

CF deu como aprovada a prestação de contas do 50° CBO. No que se refere ao 51° CBO, após 48 

apresentação de documentação comprobatória de aprovação de prestação de contas, emitido 49 

pelos órgãos de apoio e fomento CAPES e CNPq, o CF decidiu também por aprovar a prestação 50 

de contas do referido congresso. Ildon R. do Nascimento, tesoureiro do 53° CBO, entregou a 51 

prestação de contas definitiva do referido evento e, posteriormente, a contadora da ABH leu o 52 

parecer relativo a este mesmo evento, aprovando-o sem restrições. Após análise de 53 

documentação e considerando o parecer da contadora da ABH, o CF aprovou a prestação do 54 

53° CBO. Por fim, Roberto de Albuquerque Melo, Presidente do 54° CBO, apresentou a 55 

prestação de contas parcial do Congresso a qual foi considerada satisfatória pelo CF. Nada mais 56 

havendo a tratar, a reunião do CF foi encerrada às vinte e duas horas e eu, Thiago Leandro 57 

Factor lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos membros do CF.” Após a 58 

leitura da ata do Conselho Fiscal foram apresentadas todas as prestações de contas e pareceres 59 

da contadora da ABH para em seguida seguir o processo de votação pela aprovação ou não das 60 

mesmas pela Assembleia. As apresentações das prestações de contas foram realizadas na 61 

seguinte ordem: 1) parecer referente a pendência do 50º CBO; 2) parecer referente a pendência 62 

do 51º CBO; 3) prestação de contas do 53° CBO pelo Sr. Ildon Rodrigues do Nascimento; 4) 63 

prestação de contas parcial do 54° CBO pelo presidente do Congresso, o Sr. Roberto de 64 

Albuquerque Melo que apresentou as receitas e despesas até o evento, bem como previsão de 65 

créditos ainda não recebidos pelo Comissão Organizadora do Evento que deverá originar um 66 

saldo positivo de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), lembrando que após o 67 
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término do evento é que as contas seriam fechadas, pois apesar do projeto já ter sido aprovado 68 

pelo CNPq e pela CAPES esses recursos ainda não haviam sido creditados nas respectivas 69 

contas até a data da Assembleia; 5) apresentação do presidente da Revista Horticultura 70 

Brasileira (HB), Paulo Eduardo de Melo, quando comentou sobre a queda do JCR da revista de 71 

0,456 para 0,335 e da necessidade de recuperar o JCR colocando como proposta que os artigos 72 

só fossem publicados em inglês; e 6) apresentação de contas da ABH pela presidente Tiyoko 73 

Nair Hojo Rebouças. Após as apresentações e esclarecimentos foi colocado para votação na 74 

ordem de apresentação, quando o item 1) parecer referente a pendência do 50º CBO foi 75 

APROVADO; o item 2) parecer referente a pendência do 51º CBO foi APROVADO; o item 3) 76 

prestação de contas do 53° CBO foi APROVADO; o item 4) prestação de contas parcial do 54° 77 

CBO foi considerada SATISFATÓRIA; o item 5) proposta para que os artigos só fossem 78 

publicados em inglês, que foi APROVADA; e 6) apresentação de contas da ABH pela 79 

presidente Tiyoko Nair Hojo Rebouças, esse item foi o mais debatido e foi sugerido para 80 

verificar junto ao Banco a possibilidade de um cartão de crédito para pessoa jurídica. Após ser 81 

questionada sobre o saldo da conta da ABH, a presidente apresentou o mesmo diretamente do 82 

extrato bancário em que consta um saldo de R$ 298.170,29 (duzentos e noventa e oito mil, 83 

cento e setenta reais e vinte e nove centavos) até a data de 14/07/2016; o saldo da HB até 84 

30/06/2016 era de R$ 129.103,77 (cento e vinte e nove mil, cento e três reais e setenta e sete 85 

centavos) perfazendo um total de R$ 427.274,06 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e 86 

setenta e quatro reais e seis centavos), após os esclarecimentos a prestação foi colocada para 87 

votação, quando teve uma abstenção e sendo a mesma APROVADA pelos demais presentes na 88 

Assembleia Geral Ordinária. Dando continuidade a Parte II – ORDEM DO DIA, ITEM 2 – 89 

Local do 55º CBO, foi solicitado pela presidente que os prováveis candidatos se apresentassem 90 

para realizar sua defesa, sendo que houve apenas um candidato o Prof. Antonio Corrêa de 91 

Oliveira Filho que apresentou sua defesa para que o 55º CBO ocorresse em Bonito-MS no mês 92 

de agosto de 2018, após a apresentação do local e de correspondências enviadas à presidente da 93 

ABH dos Srs. Fábio Edir dos Santos Costa – Reitor da Universidade Estadual do Mato Grosso 94 

do Sul e do Sr. Fernando Mendes Lama – Secretário de Estado da Produção e Agricultura 95 

Familiar, foi colocado para votação e APROVADA por unanimidade a proposta para que o 55º 96 

CBO fosse realizado em Bonito-MS no mês de agosto com período a ser informado aos sócios 97 

da ABH. Após a aprovação do local passou-se para o próximo item da pauta, de número 3) 98 

Eleição e posse do Conselho Fiscal – mandato 2016/2020, quando foram indicados os seguintes 99 

associados para comporem o Conselho Fiscal, para titulares: Thiago Leandro Factor, Ildon 100 

Rodrigues do Nascimento, Sebastião Wilson Tivelli, Sally Ferreira Blat e Roberto de 101 
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Albuquerque Melo e para suplentes os seguintes associados: Abadia dos Reis Nascimento, 102 

Mina Karasawa e Nuno Rodrigo Madeira, após a indicação dos novos componentes do 103 

Conselho Fiscal foi colocado para votação pela Assembleia Geral, sendo APROVADA a nova 104 

composição do Conselho Fiscal com posse imediata, conforme o artigo 22, parágrafo segundo 105 

do Estatuto Social e mandato para o período de 2016 a 2020. Em seguida passou-se para o 106 

próximo ponto, item 4) Propostas e sugestões da Diretoria, Delegados, Grupos Setoriais e 107 

Grupos de Trabalho. Em relação a proposta da diretoria, ficou de ser analisada juntamente com 108 

o ponto 5) valor da anuidade. Passando para os Grupos Setoriais e de Trabalho, o associado 109 

Edvar de Sousa da Silva representando o Grupo Setorial de Ensino apresentou os seguintes 110 

encaminhamentos: "motivar as pessoas, principalmente estudantes de graduação e pós-111 

graduação, a participarem do grupo setorial no próximo CBO; a reunião dos grupos setoriais 112 

ocorrerem em horários diferenciados favorecendo a participação de mais pessoas.” Pelo Grupo 113 

de Pesquisa o associado Paulo Eduardo de Melo apresentou três propostas que foram avaliadas, 114 

debatidas e APROVADAS individualmente, as propostas apresentadas foram: 1) Realização de 115 

um inventário profissional em pesquisa, ensino e extensão de profissionais que atuam na 116 

olericultura; 2) Premiar os três melhores resumos enviados aos CBO’s pelos alunos de 117 

graduação; e 3) Que os assessores ad hocs pudessem sugerir a forma de apresentação dos 118 

trabalhos nos CBO’s se orais ou em pôster ou outra forma equivalente. O Grupo de extensão 119 

fez várias sugestões que foram lidas pelo Primeiro-Secretário da ABH, Ivan Vilas Bôas Souza, 120 

para conhecimento da plenária, as sugestões foram: “a) inserção das instituições de ATER na 121 

participação de eventos, discussões e fóruns da ABH, com a possível criação de diretoria ou 122 

cargo da ABH para a extensão; b) estímulo da ABH na criação de Grupos de Trabalho em 123 

Olericultura dentro das instituições de ATER; c) apoio da ABH, junto as IES, entidades de 124 

pesquisa e entidades de ATER, para integração entre Pesquisa e Extensão, com estímulo a 125 

participação de extensionistas nos grupos de pesquisas existentes em olericultura; d) ampliação 126 

de locais para publicação tanto em eventos da ABH, como na Revista Brasileira de Horticultura, 127 

além da participação de extensionistas nas comissões Científicas e Editoriais; e) Estimular a 128 

problematização das pesquisas a serem desenvolvidas em olericultura, em conjunto com a 129 

ATER, visando o desenvolvimento de estratégias tecnológicas voltadas a agricultura familiar; 130 

f) apoio da ABH no retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário; g) aproximação da 131 

ABH, ATER pública e empresas privadas no atendimento a agricultura familiar; h) garantir a 132 

participação de agricultores familiares nos Congressos Brasileiros de Olericultura, com a 133 

utilização de recursos oriundos dos patrocinadores do evento.” Após a leitura da ata do Grupo 134 

Setorial de Extensão Rural, passou-se para as considerações do Grupo de Trabalho de 135 
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Horticultura Orgânica, quando o associado Sebastião Wilson Tivelli leu a ata da reunião 136 

relatando da necessidade do envio de correspondências da ABH para o Governador de São 137 

Paulo Geraldo Alckmin;  o Presidente da ALESP Fernando Capes e para o Secretário da SAA 138 

Arnaldo Calil Pereira Jardim em relação ao Projeto de Lei 328/2016 que trata da alienação de 139 

Estações Experimentais da APTA; solicitando que os mesmos tomem as ações necessárias para 140 

cancelamento da venda desses espaços de pesquisa; o que foi aceito pela diretoria 141 

encaminhando as devidas correspondências pelo associado Sebastião Wilson Tivelli que ficou 142 

de entregar aos respectivos destinatários. Em seguida o Grupo de Trabalho de Plantas 143 

Medicinais, Aromáticas e Condimentares por meio da Sra. Luciana Marques de Carvalho 144 

apresentou como sugestão que durante o 55° CBO fosse realizado o 2º Fórum de Plantas 145 

Medicinais. Em relação a reunião dos delegados da ABH foi colocado na plenária da 146 

Assembleia Geral pela profa. Tiyoko Nair Hojo Rebouças da necessidade de indicação de 147 

delegados adjuntos por Estado para quando o titular não pudesse comparecer as reuniões, 148 

tivesse pelo menos um representante de cada unidade da federação com a observação de que se 149 

o delegado faltar a duas reuniões consecutivas, sem justificativa, o mesmo deva ser substituído; 150 

outro item apresentado na Assembleia é que os pareceristas dos trabalhos dos CBO’s tenham o 151 

título de doutor e/ou profissionais com notado conhecimento científico na área de olericultura, 152 

após essas colocações foi colocado para votação pela plenária, sendo APROVADOS os dois 153 

itens. Ao final das sugestões e atendendo ao deliberado na reunião de delegados da ABH, a 154 

profa. Tiyoko Nair Hojo Rebouças convidou o prof. Paulo César Tavares de Melo para realizar 155 

uma breve apresentação do Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura a ser realizado em 156 

Portugal no ano de 2017, o qual conta com a parceria da ABH na sua realização, após a 157 

explanação foi solicitada uma salva de palmas ao professor Paulo César Tavares de Melo pela 158 

iniciativa e disposição em conseguir a parceria para execução do referido evento com aprovação 159 

por unanimidade. A seguir passou-se para o ponto de pauta 5) Valor da Anuidade, quando após 160 

debate pelos presentes surgiram duas propostas: proposta 1 - Anuidade no valor de R$ 212,00, 161 

e proposta 2 - Anuidade no valor de R$ 220,00 -, as mesmas foram então submetidas a votação 162 

apresentando o seguinte resultado: proposta 1 com 5 votos, e proposta 2 com 24 votos, sendo 163 

APROVADA a proposta 2, passando a anuidade da ABH para R$ 220,00. Logo após iniciou-164 

se a discussão do item 6) Indicação de Comissão Julgadora para o Prêmio ABH 2018, 165 

Categorias “Hortaliças” e “Medicinais e Aromáticas”, quando foram APROVADAS pelo 166 

presentes as seguintes comissões julgadoras do prêmio ABH 2018: para a categoria 167 

“Hortaliças” os membros titulares indicados e aprovados para compor a Comissão Julgadora 168 

foram: Paulo Eduardo de Melo (EMBRAPA-DF), Sebastião Wilson Tivelli (APTA-SP), Ildon 169 
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Rodrigues do Nascimento (UFT-TO) e para suplentes Nuno Rodrigo Madeira (EMBRAPA-170 

DF) e Edvar de Sousa da Silva (IFAC-AC); já para a categoria ‘Medicinais e Aromáticas’, os 171 

membros titulares foram: Luciana Marques de Carvalho (EMBRAPA-SE), Valéria Gomes 172 

Momenté (UFT-TO) e Francisco Célio Maia Chaves (EMBRAPA-AM) e para suplentes Maira 173 

Christina Marques Fonseca (EPAMIG-MG) e Maria do Carmo Vieira (UFGD-MS). Finalizada 174 

a Parte II, passou-se à Parte III – PALAVRA DO ASSOCIADO – quando foram colocadas 175 

algumas considerações pelos presentes: Jackson Kawakami apresentou os dados do 2º Simpósio 176 

da Associação Brasileira de Horticultura do Paraná, evento que contou com cerca de 150 177 

pessoas, realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), presidido pela Profa. 178 

Rosana Fernandes Otto, de 12 a 14 de agosto de 2015 na cidade de Ponta Grossa-PR; foi 179 

discutida a necessidade de atualização e modernização da página da ABH sendo APROVADA 180 

uma indicação para contratação de um jornalista para incrementar o facebook e outros com 181 

inserções de notícias da área cujo valor mensal estimado seria de até R$ 1.800,00; em seguida 182 

foi convidado o associado Nuno Rodrigo Madeira para apresentar a proposta em relação a 183 

nomenclatura do inhame, após a apresentação os presentes na assembleia acharam que esse 184 

ponto deveria ser discutido com mais profundidade e que pelo adiantar da hora não caberia 185 

aquele ser o momento ideal para isso, ficando a sugestão de marcar uma data e local específico 186 

para essa finalidade. Após todas as colocações a presidente da ABH, a Sra. Tiyoko Nair Hojo 187 

Rebouças agradeceu a participação de todos os presentes na Assembleia Geral. Nada mais 188 

havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada às treze horas e quinze minutos e eu, Ivan Vilas 189 

Bôas Souza, Primeiro-Secretário da ABH, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela 190 

presidente, pelo vice-presidente e pelo segundo secretário. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 191 

__________________________________________________________________________ 192 

__________________________________________________________________________ 193 

__________________________________________________________________________ 194 

__________________________________________________________________________ 195 


