ATA DA 71° REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO
INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO – IBA
CNPJ. 12.085.589/0001-57
Data:

27 de outubro de 2020

Horário:

15h00

Local:

Vídeo Conferência

Participantes:
Membros
Titulares:

Alexandre Pedro Schenkel;
Cecilia Goncalves Malaguti de Souza do Prado;
Júlio Cézar Busato.

Membros
Suplentes:

Eduardo Von Glehn Nobre;
Luiz Carmona;
Paulo Sergio Aguiar.

Presidente
Executivo
IBA:

Haroldo Rodrigues da Cunha.
do

Convidados:

Décio Tocantins, Diretor Executivo da AMPA;
Lidervan Morais, Diretor Executivo da ABAPA;
Gustavo Prado, Diretor Técnico do IBA;
Vanjivaldo Silva, Diretor Administrativo e Financeiro do IBA;
Natália Loureiro Braga, Assessora da Presidência do IBA; e
Sr. Gustavo Matthiesen, Sócio Diretor da KPMG.

1. Convocação:
Efetuada por edital de convocação, enviado por meio eletrônico em 19 de outubro de 2020, do qual
tomaram ciência os membros do Conselho Gestor, nos termos do Estatuto Social.
2. Mesa:
Sr. Júlio Cesar Busato, Presidente da Mesa, e Sr. Haroldo Rodrigues da Cunha, Secretário.
3. Ordem do Dia:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Aprovação da Ata da 70° Reunião do Conselho Gestor IBA, de 20 de agosto de 2020;
Apreciação da Minuta das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de 2020;
Apreciação e aprovação de novos projetos;
Apreciação das prestações de contas finais de projetos a serem encerrados;
Apreciação da proposta de orçamento do IBA para 2021;
Aprovação do Relatório Semestral do IBA – Abril a Setembro de 2020;
Outros Assuntos.
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4. Relato:
I.
Aprovação da Ata da 70° Reunião do Conselho Gestor do IBA: A ata foi aprovada por
unanimidade e seguirá para assinatura eletrônica dos Conselheiros.
II.

Apreciação da Minuta das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de junho de
2020: A convite do Sr. Haroldo Cunha, o sócio diretor da KPMG, Sr. Gustavo Matthiesen,
apresentou o relatório da auditoria externa sobre as demonstrações financeiras
intermediárias, em 30 de junho de 2020. Informou que a conclusão da empresa é que a
posição patrimonial e financeira do IBA estava de acordo com as normas e regras
internacionais de auditoria. Na sequência, foi lido o parecer do Conselho Fiscal, que examinou
a minuta do relatório da auditoria, tendo concluído que as referidas demonstrações refletem
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial do
Instituto, opinando pela aprovação. Seguindo a recomendação do Conselho Fiscal, o Conselho
Gestor aprovou por unanimidade a minuta do relatório das demonstrações financeiras
intermediárias.

III.

Apreciação e aprovação de novos projetos: 1) Projeto "Fortalecimento do Ambiente
Institucional III - APPA": Projeto da APPA, no valor de R$ 2.678.796,94, a ser executado pela
proponente entre outubro de 2020 e setembro de 2023. O projeto de fortalecimento
institucional da APPA é um projeto continuado que está em sua terceira fase e busca
contribuir para melhorias da organização, evolvendo a gestão de pessoas, planejamento
estratégico e comunicação. A associação busca o alcance de tais objetivos por meio de
participação em eventos de interesse do setor, capacitando seus colaboradores para
representar com excelência a cotonicultura paulista, disseminação de informações técnicas ao
produtor, que visam a melhoria na qualidade e o aumento de produtividade. Com estas
melhorias e suporte ao produtor, a associação tem conseguido aumentar a área plantada de
algodão no estado de São Paulo e também o número de produtores associados. O projeto foi
aprovado por unanimidade com doação de bens para a proponente. 2) Projeto "Construção
de Sede APPA Fase I – Aquisição de Terreno": Projeto da APPA, no valor de R$ 1.250.080,00, a
ser executado pela proponente entre outubro de 2020 e setembro de 2021. O projeto tem
como principal objetivo realizar aquisição de um terreno com área total de 0,528 hectares,
localizado na Área desmembrada do Lote 08 – Gleba Centro, localizada em Campos de
Holambra, Paranapanema-SP. A proposta foi concebida com intuito de construir no local do
terreno a sede da APPA, contemplando escritório, além de um auditório, salas de reuniões e
local para armazenagem de insumos do projeto de monitoramento de bicudo. Com a
aprovação e execução do novo projeto a APPA espera alcançar os seguintes resultados: ter
espaço disponível para construir a nova sede, com auditório e galpão para difusão de práticas
agrícolas e armazenagem de materiais; ter produtores e equipes técnicas melhores
capacitadas a partir da estruturação e implantação de programas de capacitação a serem
desenvolvidos na nova sede; ampliar o espaço de atendimento dos produtores na nova sede;
ter disponível infraestrutura de apoio adequada para realização de difusão de práticas de
manejo. O projeto foi aprovado por unanimidade com doação de bens para a proponente.
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IV.

Apreciação das prestações de contas finais de projetos a serem encerrados: Os Conselheiros
apreciaram as prestações de contas finais dos projetos listados abaixo e aprovaram por
unanimidade seus encerramentos. São eles:
1) Projeto n° 017.2019.02.1.01 "Controle Químico da Mancha de Ramulária nas
Principais Áreas Produtoras de Algodão do Brasil - Fase 2", da beneficiária ABRAPA;
2) Projeto n° 074.2014.08.1.03 "Edificação da Sede, Laboratório e Centro de
Treinamento", da beneficiária AMPASUL.

V.

Apreciação da Proposta de Orçamento do IBA para 2021: Foi apresentada a proposta enviada
anteriormente por e-mail, a qual os Conselheiros tiraram dúvidas pontuais esclarecidas pela
diretoria do IBA e decidiram que a deliberação do item será feita na reunião de dezembro.

VI.

Aprovação do Relatório Semestral do IBA – abril a setembro de 2020: O Sr. Haroldo Cunha
apresentou o relatório das informações administrativas e de projetos referente ao período
supracitado, o qual foi encaminhado previamente por meio eletrônico aos Conselheiros. O
relatório foi aprovado por unanimidade e seguirá para tradução para o inglês e divulgação no
portal do IBA.

VII.

Outros Assuntos: O Sr. Júlio Busato pediu a palavra para trazer um assunto de interesse das
associadas do IBA. Em função do entendimento de alguns de que o Memorando de
Entendimento de 2014 não está mais vigente, as associadas do IBA têm interesse em fazer
cada uma individualmente, a gestão dos recursos remanescentes no Instituto. Grande parte
dos recursos já foi utilizada e o número de projetos no IBA vem decrescendo. Os Conselheiros
Paulo Aguiar e Alexandre Schenkel reforçaram as informações trazidas pelo Conselheiro Júlio
reafirmando o interesse demonstrado por todas as associadas do IBA. Busato pediu que o
assunto fosse tratado entre os Conselheiros em busca de uma solução para o atendimento do
pleito do setor. Os conselheiros representantes do MAPA, MRE e Ministrério da Economia, se
manifestaram dizendo que o assunto necessita ser tratado com cautela e que devem levar a
seus pares em seus respectivois ministérios, para que analisem as obrigacões relativas ao IBA,
previstas no memorando de Entendimento assinado em 2014. Para tratar de próximos passos
e análise de como dar andamento ao tema, o Sr. Júlio sugeriu a criação de um grupo de
trabalho no Conselho Gestor para que um plano de ação seja definido. Todos os Conselheiros
concordaram com a formação do grupo de trabalho, conforme proposto. Na sequência, o Sr.
Haroldo Cunha sugeriu que seja convocada uma assembleia geral extraordinária para que seus
representantes se manifestem formalmente quanto ao tema, com o objetivo de sustentar
deliberações futuras, de modo que a manifestação da Assembleia seja posteriormente
encaminhada ao Conselho Gestor. Todos concordaram e a diretoria do IBA convocará a
assembleia para a próxima semana. Em relação à sugestão da formação do grupo de trabalho,
foi proposta a seguinte composição: um representante do Ministério da Agricultura, um
representante do Ministério das Relações Exteriores, um representante do Mistério da
Economia no Conselho Gestor, e os representantes da ABRAPA Sr. Júlio Busato, Sr. Alexandre
Schenkel e Sr. Paulo Aguiar. Uma vez realizada a assembleia, o assunto será trazido
formalmente ao Conselho Gestor e a partir daí se discute sobre como será a condução das
discussões no Grupo de trabalho criado. Assim, encerrando a reunião, foi dada a palavra aos
demais que não fizeram uso da mesma e foi encerrada a sessão.
Vídeo Conferência, 27 de outubro de 2020.
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Conselheiros e IBA:
Luiz Carmona, Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento - MAPA
Cecília Goncalves Malaguti de Souza do Prado, Ministério das Relações Exteriores - MRE/ABC
Eduardo Von Glehn Nobre, Ministério da Economia
Alexandre Pedro Schenkel, ABRAPA
Paulo Sergio Aguiar, ABRAPA
Júlio Cézar Busato, ABRAPA
Haroldo Rodrigues da Cunha, IBA
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