
 

SÚMULA 
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 
DATA: 27/07/2017    LOCAL: Sede da UNISUL – Dib Mussi     HORÁRIO: 14h15min às 
17h52min  

 

2. DADOS GERAIS: 

 
TIPO DE REUNIÃO Reunião Extraordinária da CTC-CAU/SC 
PRESIDENTE Everson Martins 
ASSESSOR Ricardo de Freitas 
ASSISTENTE - 
SECRETÁRIO Bruna Porto Martins 
 Everson Martins 
PARTICIPANTES Rodrigo Kirck Rebêlo 
 Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
CONVIDADO Fabiane Berlesse (Assessora de Comunicação – CAU/SC) 

Andressa da Rosa Luz 
Romina Trebbi 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 14h; 
1.2. 2ª chamada às 14h15min. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão. 
4. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
5. Assuntos extrapauta. 
6. Discussão dos assuntos da pauta:  

6.1 Reunião com 9mm + RIC Record sobre Campanha Arquitetura Social; 
6.2 Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação; 
6.3 Prorrogação da vigência do contrato com a Agência 9 mm. 

7. Apreciação de assuntos extrapauta. 
8. Deliberações.  

 

3.1. EXTRAPAUTA: 

Não houve. 
 
 



 

4. ORDEM DO DIA: 

4.1 
MATÉRIA Reunião com 9mm + RIC Record sobre Campanha 

Arquitetura Social. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO A publicitária Andressa da Rosa Luz, da RICTV Record, 

apresentou o Projeto Comercial "Arquitetura Social". 
Explicou que seriam transmitidas seis matérias com 
três minutos de duração cada. Detalhou que as 
matérias inéditas seriam transmitidas no Programa 
RIC Notícias, pelo apresentador Paulo Alceu e que 
cada uma delas seriam reprisadas nos Programas: 
RIC Notícias, SC No Ar e Balanço Geral SC. O 
Coordenador Everson expôs que não gostaria de 
destacar nas matérias os “edifícios” (obras), mas sim 
os “espaços físicos”. A Arquiteta Patrícia sugeriu que 
uma das pautas fosse a reurbanização das praças de 
Florianópolis, citando as Praças Getúlio Vargas e 
Governador Celso Ramos (com projetos executados 
em parceria público/privada). A publicitária 
Andressa da Rosa Luz sugeriu que o tema “Lei de 
Assistência Técnica em Habitações de Interesse 
Social (ATHIS) ” fosse abordado no quadro “Oito em 
Ponto”, do Programa SC No Ar. Nesse momento, às 
15h48min, registrou-se a chegada do Coordenador 
Adjunto Rodrigo. O Coordenador Everson 
recomendou que a “Lei ATHIS” fosse tema de pauta, 
entretanto o Coordenador Rodrigo e a Arquiteta 
Patrícia discordaram da proposta. A publicitária 
Romina Trebbi apresentou à Comissão sugestões de 
“assinaturas” para a Campanha. Após discussão 
optou-se por: “Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina: Arquitetura Social faz a diferença”. 
Também expôs aos membros, para respostas aos 
questionamentos, briefing e orientações para 
Branded Content (Pauta do site G1 Santa Catarina): 1. 
O assunto do Branded Content será Arquitetura Social, 
podemos abordar cases ou o CAU quer dar outro 
direcionamento? Resposta: Cases que serão divulgados 
nas matérias.  2.Indicar os cases que devem ser 
abordados ou tema principal que deve ser abordado. 
Resposta: AMOSC – Associação de Moradores do Sertão 
do Córrego Grande, em Florianópolis/SC e Parque 
Linear da Beira-Rio, em Itajaí/SC. 3. Principais 
aspectos positivos que devem ser destacados da 
Arquitetura Social. Resposta: Inclusão das pessoas 
“democraticamente”; mudança da realidade de um 



 

lugar (Arquitetura Social). 4.Público –alvo. Resposta: 
Arquitetos e Urbanistas; sociedade em geral. 5. Indicar 
pelo menos uma pessoa que possa ser entrevistada 
para enriquecer o Branded Content: Nome, telefone e 
e-mail. Resposta: Presidente; Vice-Presidente ou 
membro da CTC-CAU/SC. 6. Indicar pelo menos uma 
pessoa do CAU que pode ficar em contato com a 
jornalista. (A jornalista do estúdio fará contato com 
CAU para alinhar o conteúdo ter todos subsídios para 
escrever o conteúdo).7. Demais informações relevantes 
que devem ser incluídas no conteúdo. O Coordenador 
Everson disse que o CAU/SC ganhou da Agência 9 mm 
“espaço” para divulgação de três banners no site do 
G1 Santa Catarina, para os quais foi apresentado um 
orçamento inicial para adaptação de Mobile, Web e 
Maxiboard, no valor de R$ 1.976,94 (hum mil 
novecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos). Após negociação com a Comissão, foi 
acordado, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), a prestação do serviço de adaptação 
dos banners; inclusão de sete posts no Facebook e 
liberação de imagens de “banco” (já produzidas 
anteriormente para utilização em relatórios 
internos). Foi apresentada pela publicitária Romina, 
a versão mais recente das mídias exteriores para 
veiculação da Campanha (busdoor, post Facebook e 
banner). Após discussão foram feitos alguns ajustes 
nos textos: Busdoor AMOSC (alteração da frase: 
“Associação de Moradores do Córrego Grande em 
Florianópolis: O que poderia ser um simples projeto 
virou referência de Arquitetura Social no país”, para: 
“Associação de Moradores do Córrego Grande em 
Florianópolis: O que poderia ser um simples 
projeto virou referência de Arquitetura Social”); 
Busdoor AMOSC (alteração da nota: “Projetada pelo 
professor, Arquiteto e Urbanista da UFSC César 
Floriano, em parceria com Evandro Andrade e 
paisagismo de Juliana Castro”, para “Projetada pelo 
Arquiteto e Urbanista César Floriano, em parceria 
com Evandro Andrade e paisagismo de Juliana 
Castro”).  Busdoor Beira-rio de Itajaí (alteração da 
frase: “Beira-rio de Itajaí: Uma área desacreditada deu 
lugar a uma avenida para pedestres, ciclistas e uma 
bela vila gastronômica”, para: “Beira-rio de Itajaí: 
Uma área desacreditada deu lugar a um Parque 
Linear, pedestres, esportistas e ciclista, trazendo 
mais qualidade de vida para a cidade”); Post 



 

Facebook Beira-rio de Itajaí (alteração da frase: 
“Antes do projeto urbanístico, a região era conhecida 
como Praia da Fazenda e não tinha pretensões 
turísticas e sociais. Hoje, a região é referência em 
mobilidade, lazer e gastronomia”, para: “Antes do 
projeto urbanístico, a região era conhecida como 
Saco da Fazenda estava esquecida e hoje é 
referência em mobilidade, lazer e gastronomia”); 
Post Facebook Beira-rio de Itajaí (alteração da 
nota: “Projeto elaborado pela equipe técnica da 
Prefeitura. Coordenação do projeto e da execução da 
obra: Arq. Fabian Haack Zago”, para “Projeto 
elaborado pela equipe técnica da Prefeitura de 
Itajaí. Coordenação do projeto e da execução da 
obra: Arq. Fabian Haack Zago”). (Esta frase deverá 
ser posicionada na linha abaixo da anteriormente 
mencionada). Post Facebook Pavilhão Comunitário 
do Sertão do Córrego Grande em Florianópolis 
(alteração da frase: “Localizado no bairro Córrego 
Grande, em Florianópolis, o projeto é um excelente 
exemplo de Arquitetura Social. A obra se beneficia da 
exuberante natureza do local para criar um ambiente 
de lazer, festas e eventos, constituindo o “coração” da 
comunidade. Em 2016, o projeto foi um dos finalistas 
na Bienal de Arquitetura”, para “Localizado no 
bairro Córrego Grande, em Florianópolis, o projeto 
é um  exemplo de Arquitetura Social. A obra se 
beneficia da exuberante natureza do local para 
criar um ambiente de lazer, festas e eventos, 
constituindo o “coração” da comunidade. Em 2016, 
o projeto foi um dos finalistas na Bienal de 
Arquitetura”). Post Facebook Pavilhão 
Comunitário do Sertão do Córrego Grande em 
Florianópolis (alteração da nota: “Projetada pelo 
professor, Arquiteto e Urbanista da UFSC César 
Floriano, em parceria com Evandro Andrade e 
paisagismo de Juliana Castro”, para “Projetada pelo 
Arquiteto e Urbanista César Floriano, em parceria 
com Evandro Andrade e paisagismo de Juliana 
Castro”). Post Facebook: “ E se colocarmos as 
pessoas no centro do planejamento das cidades? ” 
(Foi solicitada, pelo Coordenador Adjunto Rodrigo, 
nova redação do texto: “Os espaços públicos são 
pontos de encontro, marcos de referência urbana, 
palcos das manifestações culturais e de contato com a 
natureza e com as outras pessoas. Foi isso o que o 
dinamarquês Jan Gehl (professor e arquiteto) se 



 

dedicou a estudar ao longo de 40 anos e apresenta no 
documentário: “The Human Scale”. O filme nos leva até 
várias cidades do mundo, analisando a forma como as 
construímos e as usamos, e o impacto dessa 
arquitetura na forma como interagimos uns com os 
outros”). Post Facebook “Desenho Urbano 
Amigável” (alteração da frase: “Um desenho urbano 
amigável para todos (pedestres, ciclistas motociclistas, 
motoristas) é um dos caminhos para tornar a cidade 
mais prática e aconchegante. Criar rotas seguras para 
andar a pé, com calçadas bem conservadas, limpas e 
com boa iluminação, encoraja as pessoas a 
caminharem mais”, para: “Um desenho urbano 
amigável para todos é um dos caminhos para 
tornar a cidade mais prática e aconchegante. Criar 
rotas seguras para andar a pé, com calçadas bem 
conservadas, limpas e com boa iluminação, 
encoraja as pessoas a caminharem mais”). Post 
Facebook “Cidade caminhável: qual é a 
vantagem?” (Alteração da frase: “Segundo o 
urbanista Jeff Speck, o design urbano amigável e a 
qualidade de vida dos habitantes andam lado a lado. 
Os municípios de Chapecó e Caçador são exemplos de 
lugares onde essas transformações tornaram os 
espaços urbanos mais caminháveis, fazendo com que 
as pessoas usufruam da cidade a pé e se sintam mais 
seguras”, para: “Segundo o urbanista Jeff Speck, o 
desenho urbano amigável e a qualidade de vida 
dos habitantes andam lado a lado. Os municípios 
de Chapecó e Caçador são exemplos de locais onde 
as pessoas buscam utilizar os espaços urbanos 
existentes”). Post Facebook “Cidade criativa, 
sensitiva e para todos! ” (Alteração da frase: 
“Acreditamos que a arquitetura também tem seu papel 
social e de qualidade, pensando sempre nas 
necessidades de cada um, inclusive das crianças. 
Muitos estudos recentes têm falado sobre a 
importância de incluí-las no planejamento urbano e 
resultados positivos são vistos ao incorporar 
disciplinas de arquitetura na educação. Pensar nas 
crianças e convidá-las a participar das atividades 
urbanas é pensar no futuro das nossas cidades”, para: 
“Acreditamos que a arquitetura também tem seu 
papel social e de qualidade, pensando sempre nas 
necessidades de cada um, inclusive das crianças. 
Pesquisas afirmam sobre a importância de incluir 
as crianças no planejamento urbano e resultados 



 

positivos são vistos ao incorporar disciplinas de 
arquitetura e cidadania na educação. Pensar nas 
crianças e convidá-las a participar das atividades 
urbanas é pensar no futuro das nossas cidades”). 
Post Facebook “Lei de Assistência Técnica: um 
passo importante” (alteração da frase: “Para tornar 
a arquitetura acessível, é necessária a conscientização 
acerca do papel social que ela possui. Estratégias 
políticas como a Lei de Assistência Técnica Gratuita (nº 
11.888/08) – que permite assistência técnica pública e 
gratuita no projeto de habitações para famílias com 
baixa renda – trazem esperança para a situação atual 
das cidades. O trabalho pode contemplar desde 
projetos simples até os mais complexos, como reforço 
estrutural, dimensionamento de pilares e vigas, 
reestruturação de projetos elétricos e hidráulicos, e até 
mesmo atingir processos de urbanização”, para “Para 
tornar a arquitetura acessível, é necessária a 
conscientização acerca do papel social que ela 
possui. Estratégias políticas como a Lei nº 
11.888/08 – que permite assistência técnica 
pública e gratuita no projeto de habitações para 
famílias com baixa renda – trazem esperança para 
a situação atual das cidades”). Banner Interstitial 
“Arquitetura Social” (alteração da frase: 
“arquitetos, poder público e cidadão se unindo para 
fazer a diferença”, para “arquitetos, poder público 
e cidadão unidos para fazer a diferença”); Banner 
Interstitial “Arquitetura Social” (alteração da nota: 
“Projeto elaborado pela equipe técnica da Prefeitura. 
Coordenação do projeto e da execução da obra: Arq. 
Fabian Haack Zago”, para “Projeto elaborado pela 
equipe técnica da Prefeitura de Itajaí. 
Coordenação do projeto e da execução da obra: 
Arq. Fabian Haack Zago”). (Esta frase deverá ser 
posicionada na linha abaixo da anteriormente 
mencionada). Banner Billboard; Banner Sky; 
Banner Arroba   “Arquitetura Social” (alteração da 
frase - idem a do Banner Interstitial). Foi solicitada 
a alteração da cor do Banner Arroba (de rosa para o 
verde utilizado pelo CAU/SC). A comissão, 
considerando: A proposta apresentada pela emissora 
RICTV Record através da Agência 9 mm para a 
produção de seis reportagens promocionais para 
Campanha 2017 do CAU/SC “ARQUITETURA 
SOCIAL”; O orçamento apresentado para esta 
produção no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 



 

reais); A discussão feita em Reunião Plenária sobre o 
tema “ARQUITETURA SOCIAL” e buscando atender 
uma representatividade pelo estado de Santa 
Catarina; deliberou, por maioria de votos:1 – Aprovar 
a proposta orçamentária da emissora RICTV Record 
para a produção do conteúdo; 2 – Aprovar as 
seguintes pautas e indicação de fontes para a 
produção de conteúdo: a) AMOSC – Associação de 
Moradores do Sertão do Córrego Grande e Parque 
Linear do Córrego Grande. Entrevistados: Arquiteto 
César Floriano, Conselheiros Everson Martins, 
Giovani Bonetti e Emerson da Silva; b) Recuperação 
das áreas degradadas de Itajaí e Caçador. 
Entrevistados: Conselheiros Rodrigo Kirck e Thaelys 
Olsen; c) Utilização dos espaços públicos na Pedra 
Branca e Chapecó. Entrevistados: Conselheiras Silvia 
Lenzi e Adriana Diniz Baldissera; d) Requalificação 
das praças públicas em Florianópolis. Entrevistadas: 
Arquitetas Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e 
Juliana Castro; e) Edifícios públicos de lazer – Cau 
Hansen. Entrevistado: Presidente do CAU/SC, 
Arquiteto Luiz Alberto de Souza; f) Parque Ramiro 
Ruediger, em Blumenau. Entrevistados: Conselheiros 
Christian Krambeck e Marcelo Mannrich; com o voto 
contrário do Coordenador Everson Martins quanto a 
não inclusão de sua sugestão de pauta: “Lei de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse 
Social – ATHIS”. 

 

4.2 
MATÉRIA Conclusão do Planejamento Estratégico de 

Comunicação. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO A matéria não foi discutida pelos membros da 

Comissão. 
 

4.3 
MATÉRIA Prorrogação da vigência do contrato com a Agência 9 

mm. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO A comissão, considerando: A data de vencimento do 

Contrato nº 004/2014 firmado entre o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
e a empresa 9 mm Propaganda LTDA – EPP, para a 
contratação de serviços de propaganda e 
publicidade, que está prevista para sete de agosto de 
dois mil e dezessete; A necessidade da continuidade 



 

da prestação dos serviços de propaganda e 
publicidade ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina – CAU/SC; deliberou, por 
unanimidade de votos,  prorrogar o Contrato nº 
004/2014 com a empresa 9 mm por 12 (doze) meses 
a partir da data de seu vencimento, ou seja, até sete 
de agosto de dois mil e dezoito. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17h52min do dia 27 de julho de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião da Comissão Temporária de Comunicação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 27 de julho de 2017. 
 
 
 

EVERSON MARTINS                   _____________________________ 
Coordenador - CTC  
 
 
RODRIGO KIRCK REBÊLO    _____________________________ 
Coordenador Adjunto - CTC 
 
 
PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN _____________________________ 
Membro - CTC 
 
 
RICARDO DE FREITAS    _____________________________ 
Assessor – CTC 
 
 
BRUNA PORTO MARTINS    _____________________________ 
Secretária - CTC 

 
 
 
 
 
 

 
 


