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ATA DA 070° REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO 
INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO – IBA 

CNPJ. 12.085.589/0001-57 
 

Data:  20 de Agosto de 2020 

Horário: 15h00 

Local: Vídeo Conferência 
 

Participantes: 

Membros 
Titulares: 

 Alexandre Pedro Schenkel 

Membros 
Suplentes: 

 Eduardo Von Glehn Nobre; 

 Joao Carlos Jacobsen Rodrigues; 

 Luiz Carmona; 

 Nelci Peres Caixeta; 

 Paulo Sergio Aguiar. 

Presidente 
Executivo do IBA: 

Sr. Haroldo Rodrigues da Cunha. 

Convidados: Gustavo Prado, Diretor Técnico do IBA 

Vanjivaldo Silva, Diretor Administrativo e Financeiro do IBA 

Natália Loureiro Braga, Assessora da Presidência do IBA 

 
1. Convocação:  
 

Efetuada por edital de convocação, enviado por meio eletrônico em 10 de Agosto de 2020, do qual 
tomaram ciência os membros do Conselho Gestor, nos termos do Estatuto Social.  

 
2. Mesa:  
 

 Eduardo Von Glehn Nobre, Presidente da Mesa, e Sr. Haroldo Rodrigues da Cunha, Secretário.  

 
3. Ordem do Dia:  
 

I. Aprovação da Ata da 69° RCG; 
II. Apreciação e aprovação de novos projetos; 
III. Apreciação dos pedidos de alteração de projetos; 
IV. Apreciação das prestações de contas finais de projetos a serem encerrados; 
V. Outros Assuntos. 

 
4. Relato: 

I. Aprovação da Ata da 69° Reunião do Conselho Gestor do IBA: Foi feita a leitura e revisão do 
texto da ata, que na sequência foi aprovada e enviada pelo sistema de assinatura eletrônica 
para os Conselheiros. 
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II. Apreciação e aprovação de novos projetos: 1) Projeto "Projeto de Validação e Transferência 
de Tecnologias de Produção para o Estado de Goiás – Safra 2020/21": Projeto da AGOPA, no 
valor de R$ 6.290.198,61, a ser executado pela proponente entre setembro de 2020 e 
dezembro de 2021. A proposta traz como inovação a inserção de dois itens que ampliam o 
escopo e os aspectos técnicos a serem avaliados: Biofábrica e ampliação dos campos de testes. 
Esta inovação trará para os produtores um leque maior de informações, o que permitirá que 
estes tenham mais insumos para sua tomada de decisão. O projeto foi aprovado por 
unanimidade, com renúncia dos bens para a proponente 2) Projeto "PROJETO DE APOIO A 
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO - FASE I.": Projeto 
da ABRAPA, no valor de R$ 999.973,15, a ser executado pela proponente entre agosto de 2020 
e dezembro de 2021. Gustavo apresentou o novo formato de apresentação dos projetos em 
apreciação. Para a edição do 13º CBA, o tema será “Algodão brasileiro: desafios e perspectivas 
no novo cenário mundial”. Foi escolhido esse tema devido à situação que o mundo enfrenta, 
em virtude da pandemia da COVID-19 e seus efeitos no mercado global. A intenção é criar 
oportunidades de discussões relevantes que fortaleçam o aprendizado do setor sobre a 
superação de crises. Ao abordar novas propostas para o setor, busca-se reunir novamente 
toda a cadeia para refletir sobre o futuro da cotonicultura no Brasil. A ideia é estimular o 
crescimento e o desenvolvimento de toda a cadeia, incluindo a indústria têxtil. O projeto foi 
aprovado por unanimidade. 3) Projeto "PROJETO DE SUSTENTABILIDADE PARA O ALGODÃO 
BRASILEIRO RESPONSÁVEL – ABR (2020/2021; 2021/2022)": Projeto da AGOPA, no valor de 
R$ 1.921.101,93, a ser executado pela proponente entre outubro de 2020 e setembro de 2022. 
Projeto prevê o acompanhamento e consultoria para melhorias nas propriedades, além de 
treinamentos a produtores, técnicos e funcionários de fazendas, visando a disseminação do 
conhecimento sobre a Legislação Trabalhista, NR 31 e a aplicação dos critérios condicionantes 
da produção sustentável que envolve a implantação e execução das boas práticas 
agronômicas, sociais, trabalhistas e ambientais, visando sempre à melhoria progressiva desses 
critérios e dos seus níveis de conformidade nas propriedades. Esta versão do projeto traz a 
certificação das algodoeiras do estado e a assessoraria da AGOPA aos produtores com relação 
às questões ambientais nas propriedades e nas usinas de beneficiamento de algodão nas 
próximas duas safras. O projeto foi aprovado por unanimidade. 4) Projeto "PROJETO 
FITOSSANITÁRIO PARA A CULTURA DO ALGODÃO NO PARANÁ PARA OS ANOS DE 2020 A 
2023": Projeto da ACOPAR, no valor de R$ 6.842.965,35, a ser executado pela proponente 
entre outubro  de 2020 e setembro de 2023. Projeto prevê aumento de área em 
aproximadamente 30% da safra atual, a avaliação e implantação de 30 unidades 
demonstrativas e 09 experimentos fitossanitários, difusão de técnicas fitossanitárias a um 
público de 300 pessoas, distribuídas entre produtores e profissionais relacionados à 
cotonicultura, formação de Grupos Técnicos do Algodão - GTAs, monitoramento e 
recomendações fitossanitárias em todas as propriedades produtivas na região, realização de 
capacitações e treinamentos fitossanitários durante as safras de 2020/21; 2021/22 e 2022/23. 
O projeto foi aprovado por unanimidade. 
 

III. Apreciação dos pedidos de alteração de projetos: 1) "PROJETO DE FORTALECIMENTO DO 
AMBIENTE INSTITUCIONAL – BIENIO 2019/2020": Da ABRAPA, com pedido de extensão de 
prazo por 6 meses, encerrando em junho de 2021, e pedido de aditivo de valor de R$ 
1.425.113,76. Devido à pandemia do Covid-19 não foi possível participar e/ou realizar eventos 
da cotonicultura nacional e internacional. A associação então remanejou o saldo não utilizado 
nestas atividades para manutenção da equipe técnica do projeto para atender ao novo 
período de execução.  Inclusão do produto 01.02 – “Rede de parceiros do algodão brasileiro na 
Ásia” destinado a operacionalização do escritório da ABRAPA em Singapura, fundamental para 
gerar informações sobre as preferências do setor têxtil nos parceiros localizados na região 
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asiática que reúne países como Bangladesh, Vietnã, China, Indonésia, Turquia e Paquistão. A 
alteração foi aprovada por unanimidade. 2) PROJETO [001.2017.12.1.13] - ALTERNATIVAS DE 
ESCOAMENTO DOS SUBPRODUTOS DO ALGODÃO E CULTURAS ACESSÓRIAS NA ÁFRICA. 
(PMA/17/003/BRA). (ALÉM DO ALGODÃO): Projeto da ABC/MRE, com execução do PMA. 
Pedido de acréscimo de 27 meses no período de execução do Projeto, encerrando em 
dezembro de 2023, e autorização para utilização dos rendimentos de aplicação financeira, no 
valor de US$ 74.768,00. Assim, o valor do projeto atualizado, passa de USD 7.345.862 para 
USD 7.420.630. Além disso, propõem-se remanejamentos no orçamento, no valor de U$ 
1.199.931, que corresponde a 16,33% do valor original. Tecnicamente, essas mudanças são 
oriundas da compatibilização da estrutura lógica do Projeto com as diretrizes do Manual de 
Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul da ABC e com a metodologia utilizada pelo CdE/WFP, de 
acordo com a deliberação do 1º Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), realizado em 
2018. A alteração foi aprovada por unanimidade.  
 

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 os encerramentos de todos:  

1) Projeto n° 019.2017.06.1.03 "Aquisição de Equipamento HVI (High Volume 

Instrument) e Acessórios para Classificação de Algodão em Minas Gerais", da AMIPA:  

2) Projeto n° 039.2016.07.1.01 "Programa de Monitoramento e Controle do Bicudo-do-
Algodoeiro e/ou de Outras Pragas de Importância Econômica para a Cotonicultura - 
Fase II", da AMPA. 

 
V. Outros Assuntos: O Conselheiro Nelci Caixeta, informou que está previsto para o mês de 

setembro a inauguração do Centro de Difusão de Agricultura Familiar, em Catuti-MG, no 
âmbito do projeto da ABC/MRE, com a execução do PNUD, e que para o Centro conta com a 
parceria da AMIPA. O Sr. Nelci comunicará o Conselho quando da confirmação da data do 
evento para os que se interessarem em acompanhar. Foi dada a palavra aos presentes que não 
fizeram uso da mesma e a reunião foi dada por encerrada.  
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