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      1. Verificação de Quorum 

Titulares:  Marçal Sayão Maia, Célio Neiva Tavares, Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti, Suplentes: Roberto Lemos Muniz. 

2. Justificativas de Falta 

O Conselheiro Maurício José Viana solicita aos membros da Comissão licença no período de 05 a 13 e 25 a 27 de março do 
corrente por motivos de viagem. Aprovado por unanimidade. 

3. Ordem do Dia 

3.1.   Aprovação da Súmula da Segunda Reunião Ordinária da COTC exercício 2015 – Aprovada por unanimidade; 
 
3.2. CI-001/2015-COTC em 18.03.2015 – Para: Divisão Contábil Financeira – DCOF – Assunto: Planejamento Financeiro do 
corrente ano, para conhecimento e avaliação conforme prevê no Regimento deste Regional – ficou para ser discutido em 
reunião dia 22.04.2015 com a presença da Chefe da Divisão Contábil Financeira – Ângela Souza; 
 
3.3. 103.649.211/22014 – Assunto – Relatório de Atividades – Outubro 2014 – Mútua – Aguardando relato do Conselheiro 
Marçal Sayão Maia; 
 
3.4. 106.966.512/2014 – Assunto: Relatório de Atividades – Novembro 2014 – Mútua -  Aguardando relato do Conselheiro 
Marçal Sayão Maia; 
 
3.5. Processo 006/2014 – Convênio – Objetivo Publicação de Anais – Academia Pernambucana de Ciência Agronômica – 
11.08.2014 – Aguardando relato do Conselheiro Marçal Sayão Maia; 
 
3.6. CI-002/2015 – 25.03.2015 Da: COTC – Para: Superintendência – At. Luiz Libonati, com o seguinte teor: “A 
Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas, reunião em 25 de março de 2015 deliberou por solicitar 
desta Superintendência a análise da Deliberação nº 004/2015 – COTC, onde propõe que as anuidades possam ser 
pagas pelos profissionais e empresas através de Cartão de Crédito”. Aguardando posicionamento do Jurídico; 

4. Comunicações 

4.1.  Do Coordenador - O primeiro questionamento feito pelo coordenador foi quanto à localização do almoxarifado que fica 
no anexo e a funcionária trabalha na sede, o mesmo informou que fez um relatório e deixou com a diretoria, tenho uma cópia e 
se os senhores conselheiros quiserem tomar conhecimento posso trazer? Eu acho que é pertinente essa participação nossa, 
inclusive eu levei para diretoria esse ano de que os diretores deveriam ser escolhidos no ano anterior, para quando começar o 
ano se já estar sabendo os acontecimentos do ano anterior, e agora com a Comissão, e esse Planejamento Financeiro já foi para 
plenária, para o Confea e qual foi o encaminhamento que foi dado. Muitas vezes as ações são posteriores a chegada de diretores, 
eu acho que nos devemos tomar conhecimento, e acho que é um papel preponderante junto com o pessoal e a diretoria para 
tratarmos de assuntos como, por exemplo, é um absurdo esse ar condicionado muito gelador eu acho que é inadmissível um 
negocio desse, eu acho que é muito pertinente essa trabalho que temos e que se vem fazendo nessa Comissão, dentro disso ai a 
secretária Izabel enviou por e.mail uma cópia do Planejamento Financeiro, agora pergunto como chegaram a esses valores? 
como vão ser gastos mensalmente? Um cronograma. Estão vamos chamar a Chefe da Divisão Contábil Financeira para prestar 
esclarecimentos quanto as nossas dúvidas, para vermos como tratar esse assunto. Outra coisa que eu vi o ano passado com 
relação às Inspetorias cada uma tem um valor astronômico de custeio. O conselheiro Sylvio Romero eu sempre me questionei 
com relação a essas Inspetorias, eu acho que o custo beneficio acho que no dia em que fomos mensurar a situação, não sei, 
possa ser até que eu esteja enganado. Conselheiro Roberto Muniz você não deveria nem pensar nesse assunto porque o 
Presidente é do interior e disse que ia dar todo apoio as Inspetorias. O Coordenador na verdade a questão não é só essa, no ano 
passado fui diretor financeiro e tenho esse custeio e possa passar para o seu e.mail para que seja avaliado, e outra coisa eu olho 
dentro da questão do Sistema, particularmente acho que falta um melhor controle de gastos, como uma empresa privada que tem 
seu custo, porque aqui não tem limite, ai quando chega o final do ano não se pode fazer um lanche, o pessoal não pode viajar 
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porque não tem diária, tanto os funcionários como os profissionais para pagar fica dificultoso. Acho que poderíamos trabalhar 
como uma empresa dentro daquele valor que você teria, a cada mês seria destinado um valor de verba para não estar 
extrapolando, porque se você não tiver um controle é por isso que existem as controladorias para você não estar ultrapassando. 
Inicialmente minha ideia é em cima do Planejamento Financeiro, ou seja, é dar um choque de gestão. Em seguida foi 
providenciada a Deliberação nº 003/2015-COTC – solicitando a presença da responsável pela Divisão Contábil Financeira para 
explanação e esclarecimento quanto ao Planejamento Financeiro do corrente ano. Foi providenciado também CI-002/2015-
COTC para Superintendência a atenção de Luiz Libonati, solicitando a análise da Deliberação nº 004/2015-COTC, onde 
propõe que as anuidades possam ser pagas pelos profissionais e empresas através de Cartão de Credito. 
 
4.2.  Do Coordenador Adjunto : Não houve 
 
4.3.  Dos(a) Conselheiros(a): Não houve 

5. Extra-Pauta 

Não houve 

6. Encerramento 

Às 20h00, o Coordenador Engenheiro de Pesca Célio Neiva Tavares deu por encerrada a presente reunião. 

                                        
 
                                                             _____________________ 

 Célio Neiva Tavares  
  Coordenador da COTC  

 


