ATA DA 72° REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO
INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO – IBA
CNPJ. 12.085.589/0001-57
Data:

15 de Dezembro de 2020

Horário:

10h30

Local:

Vídeo Conferência

Participantes:
Membros
Titulares:

Júlio Cesar Busato.

Membros
Suplentes:

Cleto Weber; Eduardo Von Glehn Nobre; Luiz Carmona; Nelci Peres Caixeta e Paulo
Sérgio Aguiar.

Presidente
Sr. Haroldo Rodrigues da Cunha.
Executivo do IBA:
Convidados:

Vanjivaldo Silva, Diretor Administrativo e Financeiro do IBA; Gustavo Rodrigues
Prado, Diretor Técnico do IBA e Natália Loureiro Braga, Assessora da Presidência do
IBA.

1. Convocação:
Efetuada por edital de convocação, enviado por mio eletrônico em 08 de Dezembro de 2020, do qual
tomaram ciência os membros do Conselho Gestor, nos termos do Estatuto Social.
2. Mesa:
Nelci Peres Caixeta, Presidente da Mesa, e Sr. Haroldo Rodrigues da Cunha, Secretário.
3. Ordem do Dia:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aprovação da Ata da 71° Reunião do Conselho Gestor IBA;
Apreciação e aprovação de novos projetos;
Apreciação das prestações de contas finais de projetos a serem encerrados;
Apreciação das alterações de projetos;
Aprovação do envio de cartas convites para apresentação de projetos em 2021;
Aprovação do orçamento do IBA e de projetos para 2021;
Desdobramentos da Assembleia Geral Extraordinária de 05/11/2020;
Aprovação do calendário de reuniões do 1° semestre 2021; e
Assuntos gerais.

4. Relato:
I.
Aprovação da Ata da 71° Reunião do Conselho Gestor IBA: A ata de 27/10/2020 foi
aprovada por unanimidade e seguirá para assinatura eletrônica dos Conselheiros.
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II.
Apreciação e aprovação de novos projetos: 1) Projeto "Fortalecimento do Ambiente
Institucional da Abapa – Parte V": Projeto da ABAPA, no valor de R$ 6.127.954,25, a ser
executado pela proponente entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022. O projeto visa
fortalecer as ações institucionais para a defesa dos interesses da cotonicultura baiana, a
gestão dos processos administrativos, a comunicação, a governança, a integração da entidade
às estratégias de defesa e promoção comercial da ABRAPA e o apoio às iniciativas de interesse
dos cotonicultores das regiões Oeste e Sudoeste do estado, onde está concentrada a produção
de algodão. Para alcançar esses objetivos, o projeto possui ações de participação em eventos
de interesse do setor, levantamento de temas relevantes por meio de reuniões em grupos
temáticos e difusão de informações institucionais para o setor e para a sociedade. O projeto
foi aprovado por unanimidade. 2) Projeto "Aquisição de Máquinas, Insumos e Veículos
Auxiliares para Conservação dos Recursos Naturais da Lavoura de Algodão e Escoamento da
Produção – Fase IV": Projeto do ABAPA, no valor de R$ 53.515.039,57, a ser executado pela
proponente entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022. Por meio do novo projeto, a
Associação pretende recuperar e manter aproximadamente 3.000 km de estradas vicinais,
construir mais 10.000 bacias de captação de água das chuvas, 10.000 desvios laterais e realizar
a pavimentação asfáltica em aproximadamente 270 km de estradas. Assim a associação busca
propiciar redução de custos da produção e o escoamento do algodão da Bahia, além de
minimizar o processo de assoreamento de rios e riachos e contribuir para manutenção da
qualidade de lençóis freáticos. O Projeto conta com parcerias estratégicas, que entrarão com
aportes de recursos econômicos e financeiros, dos produtores da região, das prefeituras
municipais, PRODEAGRO - Programa para o Desenvolvimento Agropecuário e AIBA –
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. O projeto foi aprovado por unanimidade com
doação de bens para a proponente. 3) Projeto "Programa SBRHVI (fase 3)": Projeto da
ABRAPA, no valor de R$ 4.358.059,83, a ser executado pela proponente entre janeiro de 2021
e dezembro de 2022. O Programa SBRHVI está em sua terceira fase e vem buscando garantir a
qualidade das análises realizadas pelos 11 laboratórios de classificação visual e HVI no Brasil.
Com os resultados dos trabalhos realizados junto a esses laboratórios, o CBRA conquistou a
certificação ICA BREMEN, o que o colocou em um grupo seleto dos melhores laboratórios do
mundo. O presente projeto visa dar continuidade na operacionalização do CBRA, além de
consolidar e aprimorar informações dos resultados das análises e padronizar os processos e a
infraestrutura dos laboratórios. O Presidente da ABRAPA, Sr. Milton Garbugio, solicitou em
caráter de exceção que o Conselho Gestor acatasse o projeto sem a apresentação da ata da
Assembleia da ABRAPA que aprovou sua apresentação ao IBA, considerando que, por motivos
administrativos, houve atraso na finalização e regularização dessa ata, que deverá ser assinada
e entregue ao IBA nas primeiras semanas de 2021. O pedido também foi formalizado por meio
de ofício entregue ao Instituto. O projeto foi aprovado por unanimidade com doação de bens
para a proponente, e a liberação do recurso ficou condicionada à apresentação da ata
supracitada. 4) Projeto "Conteúdo de Fibras Curtas no Algodão Brasileiro - Situação Atual,
Origem e Manejo para Minimizar o Problema": Projeto da ABRAPA, no valor de R$
782.074,64, a ser executado pelo Instituto Matogrossense do Algodão (IMA), entre janeiro de
2021 e junho de 2023. Visando mapear as causas do alto índice de fibras curtas do algodão
produzido no Brasil, a ABRAPA encaminhou projeto cuja proposta visa identificar em que
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momento ocorre a ruptura da fibra, durante o processo de colheita e de beneficiamento do
algodão, devido à sua baixa resistência à tração ou pelo excesso de força de tração exercida
durante esses processos. O projeto se justifica em razão do HVI não reportar diretamente o
teor de fibras curtas, mas apenas faz uma estimativa baseada em parâmetros como o
comprimento das fibras longas, micronaire e resistência. Porém, o fato é que temos entre 25 a
38% de amostras com alto Índice de Fibras Curtas (SFI) acima de 10 na estatística geral do
algodão brasileiro, nas últimas 6 safras, valor que é considerado alto e pode ser um indicativo
que realmente temos problemas em relação ao conteúdo em fibras curtas. Por isso, há
necessidade de estudar mais a fundo os problemas que acometem esse problema. Como no
projeto anterior, Sr. Milton Garbugio solicitou em caráter de exceção que o Conselho Gestor
acatasse o projeto sem a apresentação da ata da Assembleia da ABRAPA. O projeto foi
aprovado por unanimidade e a liberação do recurso ficou condicionada à apresentação da ata
supracitada. 5) Projeto "Fortalecimento do Ambiente Institucional da AGOPA - 2021": Projeto
da AGOPA, no valor de R$ 3.417.189,01, a ser executado pela proponente entre janeiro e
dezembro de 2021. A proposta tem como principal objetivo promover a cotonicultura, por
meio de representação institucional junto às iniciativas pública e privada, participação e
realização de eventos nacionais e internacionais para disseminar e obter informações sobre as
melhores práticas na produção de algodão no Brasil e no mundo. Para isso, o projeto busca
viabilizar a manutenção de uma estrutura operacional e recursos humanos compatível com a
qualidade exigida pelos produtores do estado e representar seus interesses na cadeia
produtiva. O Projeto também prevê em suas ações a participação da Associada em eventos
internacionais, tais como: (a) 35ª International Cotton Conference Bremen, (b) Anea Cotton
Dinner e (c) ICA Trade Event. Esses eventos apresentam o que há de mais moderno nas
tecnologias e realizam debates acerca da cadeia produtiva do algodão, traçando previsões e
metas para o futuro do mercado global. Além disso, a Agopa irá realizar o “Dia do Algodão
2021”, evento que busca apresentar as principais pesquisas acerca de validação de
tecnologias, manejo do solo e combate a pragas, com objetivo de promover um momento de
observação de todos os avanços da cotonicultura no país. O projeto foi aprovado por
unanimidade com doação de bens para a proponente. 6) Projeto "Caravana para o 13º
Congresso Brasileiro do Algodão 2021": Projeto da AMPASUL, no valor de R$ 121.880,80, a ser
executado pela proponente entre dezembro de 2020 e novembro de 2021. A AMPASUL
encaminhou projeto tendo como principal objetivo viabilizar a participação de 36
representantes da associação no 13º Congresso Brasileiro do Algodão 2021, que neste ano irá
ocorrer na cidade de Salvador - BA, no período de 17 a 19/08/2021. A cada edição do
Congresso a AMPASUL organiza essa caravana de produtores e técnicos com objetivo de
facilitar o acesso a informações sobre as melhores práticas empreendidas na cultura do
algodão. O projeto foi aprovado por unanimidade. 7) Projeto "Participação da APPA no 13º
Congresso Brasileiro do Algodão": Projeto da APPA, no valor de R$ 79.710,00, a ser executado
pela proponente entre dezembro de 2020 e novembro de 2021. A APPA encaminhou projeto
tendo como principal objetivo viabilizar a participação de 14 representantes da Associada no
13º Congresso Brasileiro do Algodão 2021. A cada edição do Congresso a APPA organiza a
participação de produtores e técnicos com objetivo de promover o acesso a informações sobre
os assuntos mais relevantes do setor, da política e do mercado do algodão, que são
3
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amplamente debatidos. Ao final, a associada dá ampla divulgação de informações no seu site,
para dar acesso também a produtores que não tiveram a oportunidade de se fazerem
presentes no congresso. O projeto foi aprovado por unanimidade.
III.
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:
a. Projeto n° 001.2018.10.1.08 "Fortalecimento do Ambiente Institucional II - APPA", da
beneficiária APPA;
b. Projeto n° 042.2015.07.1.09 "Projeto de Sustentabilidade Algodão Brasileiro
Responsável - ABR/BCI e Programas Sociais Semeando o Bem e Fazenda Saudável
(2015/2016; 2016/2017; 2017/2018)", da beneficiária AMPA.
IV.
Apreciação dos pedidos de alteração de projetos: 1) Projeto "Capacitação e
Assessoria Administrativo-Financeira aos Produtores de Algodão do Mato Grosso", da
AMPA. A Associada solicitou alteração do prazo final do projeto, passando para 31/10/2021, e
aumento de valores, sendo R$ 1.560.000,00 de novo desembolso do IBA, R$ 254.855,90
oriundos de rendimento de aplicação do Projeto, e R$ 798.468,57 de recursos decorrentes de
contrapartida da AMPA. A Associada, além de buscar novos produtores para aderirem ao
projeto, espera aumentar as capacitações e o tempo de assessoria, possibilitando maior
absorção das atividades, aperfeiçoamento de seus processos administrativos, financeiros,
operacionais e orientação e capacitação na implantação de sistemas de gestão (ERP's). O
pedido de alteração foi aprovado por unanimidade, alterando o prazo de encerramento e
valor conforme descrito acima.
V.
Aprovação do envio de cartas convites para apresentação de projetos em 2021: Os
Conselheiros aprovaram o envio de Cartas Convites para a ABRAPA, Associações Estaduais e
MRE/ABC, para que apresentem projetos ao IBA no ano de 2021.
VI.
Aprovação do orçamento do IBA e de projetos para 2021: O Sr. Haroldo Cunha
apresentou a proposta de orçamento do IBA, fazendo especial referência às alterações feitas
em relação ao documento apresentado na reunião do dia 27 de outubro e também
apresentou os principais pontos impactados pela redução orçamentária em 2021, incluindo a
redução dos valores destinados à monitoria e comunicação de projetos, contratos
administrativos e redução de folha de pagamento com o desligamento de duas pessoas da
área técnica de projetos. Considerando o exposto acima, o Conselho Gestor aprovou por
unanimidade o orçamento do IBA para 2021 no valor total de R$5.153.663,18, sendo que R$
4.737.654,21 referem-se às despesas administrativas e R$ 416.008,97 às despesas de Gestão
de Projetos, o que representa uma redução de 11,50 por cento em relação ao orçamento
aprovado de 2020. Os Conselheiros Paulo Aguiar e Júlio Busato solicitaram o envio das
planilhas do orçamento do IBA em aberto - Excel - para terem acesso completo aos valores
detalhados. Orçamento de Projetos: Foi apresentado ao Conselho Gestor o orçamento
aprovado pela Assembleia do IBA em 29 de setembro de 2020, no valor de R$ 91.906.526,06.
Está incluído nesse orçamento o valor destinado aos projetos de Cooperação Internacional,
através da Agência Brasileira de Cooperação/ABC-MRE, de $ 2.791.695,14 (O correspondente
a R$ 14.879.735,10 na taxa de operação cambial 5,33). Cabe ressaltar que o valor total do
orçamento apresentado para o próximo ano não representa necessariamente o valor efetivo a
ser desembolsado pelo IBA em 2021. Os desembolsos serão aprovados e liberados, tal qual
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previsto no Estatuto Social, em conformidade com o cronograma físico e financeiro de cada
projeto aprovado pelo Conselho Gestor do IBA, respeitando sempre o Memorando de
Entendimento entre Brasil e Estados Unidos.
VII.
Desdobramentos da Assembleia Geral Extraordinária de 05/11/2020: O Sr. Júlio
Busato informou que em Assembleia do IBA realizada nessa data, foi formado o grupo de
trabalho com participantes das associações e Abrapa, com o objetivo de estudar possibilidades
para o futuro do IBA e destinação dos recursos. Informaram que assim que houver novidades o
assunto será trazido ao Conselho para futuras conversas.
VIII. Aprovação do calendário de reuniões do 1° semestre 2021: Os Conselheiros
aprovaram as datas das três primeiras reuniões de 2021, nas seguintes datas: 23 de fevereiro,
27 de abril e 15 de junho, sempre às 15h.
IX.
Outros Assuntos: 1) Aditivo do Projeto “Fortalecimento do Setor Algodoeiro por
meio da Cooperação Sul-Sul”: O Sr. Haroldo Cunha informou ao Conselho Gestor que foi
aprovado pela Diretoria Executiva, pedido de alteração de prazo do projeto ABC/FAO, para
31/03/2021, e que o mesmo seguiu trâmite previsto nas Normas de Projeto do IBA, dentro da
alçada do Presidente Executivo do IBA. 2) Biênio 2021/2022 - Conselhos Gestor e Fiscal do
IBA: O Sr. Haroldo Cunha informou que em Assembleia realizada nesse mesmo dia, 15/12, em
horário anterior ao Conselho Gestor, aprovou a nova formação dos Conselhos Gestor e Fiscal
para o biênio 2021/2022, com os seguintes representantes:
CONSELHO GESTOR:

CONSELHO FISCAL:

Assinaturas:
Luiz Carmona, MAPA-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Paulo Sérgio Aguiar, ABRAPA
Júlio César Busato, ABRAPA
Nelci Peres Caixeta, MRE/ABC
Eduardo Von Glehn Nobre, Ministério da Economia
Cleto Weber, ABRAPA
Haroldo Rodrigues da Cunha, Presidente Executivo do IBA
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