
 

SÚMULA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 
DATA: 11/09/2017        LOCAL: Sede do CAU/SC      HORÁRIO: 14h15min às 16h55min  

 

2. DADOS GERAIS: 

 

PARTICIPANTES 

Everson Martins Coordenador 

Rodrigo Kirck Rebêlo Coordenador Adjunto 
Patricia Figueredo Sarquis Harden Membro titular 

ASSESSOR Ricardo de Freitas 

SECRETÁRIO Bruna Martins 

CONVIDADO 
Fernanda Maria Menezes 
Jaime Teixeira Chaves 

 

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. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. 
4. Comunicados dos Conselheiros e Membros da Comissão. 
5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
6. Assuntos extrapauta. 
7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1 Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação; 
7.2 Termo de Referência para contratação da Assessoria de Comunicação; 
7.3 Planejamento de Comunicação pós período eleitoral; 
7.4 Revista; 
7.5 Relatório de Gestão (Pauta da Presidência). 

8. Apreciação de assuntos extrapauta. 
9. Deliberações. 

 

3.1. EXTRAPAUTA: 

Não houve. 
  



 

4. COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS E MEMBROS DA COMISSÃO 

 

4.1 
MATÉRIA: Divulgação Palestra “CAU nas Escolas” - Criciúma 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Adjunto Rodrigo expôs seu 
descontentamento com a divulgação do evento 
“CAU nas Escolas”, ocorrido na UNESC, no dia 
cinco de setembro, em Criciúma, para o qual 
proferiu Palestra Institucional do CAU/SC. 
Queixou-se da baixa adesão dos alunos e disse que 
além da divulgação por meios eletrônicos, 
também era necessário que cartazes fossem 
expostos na Instituição de Ensino a fim de 
proporcionar uma maior “visibilidade”. O 
Coordenador Everson sugeriu a utilização de 
cartaz com os seguintes dados: cidade, data e local 
de realização do evento. A questão foi repassada à 
Gerente de Fiscalização Fernanda, a qual disse que 
a devolutiva sobre o ocorrido será repassada aos 
membros da CEF-CAU/SC, na próxima reunião 
ordinária da comissão. 

 

5. ORDEM DO DIA: 

 

5.1 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 2ª Reunião Extraordinária CTC de 27/07/2017. 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura e explanação do Coordenador Everson, 

foi aprovada, por unanimidade de votos, a súmula da 
segunda reunião extraordinária, realizada no dia 
vinte e sete do mês de julho de dois mil e dezessete. 

 

5.2 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 7ª Reunião Ordinária CTC de 07/08/2017. 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura e explanação do Coordenador Everson, 

foi aprovada, por unanimidade de votos, a súmula da 
sétima reunião ordinária, realizada no dia sete de 
agosto do mês de agosto de dois mil e dezessete. 

 

5.3 
MATÉRIA Conclusão do Planejamento Estratégico de 

Comunicação (Item 7.1 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Rodrigo Kirck 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Adjunto Rodrigo explicou que, como 

nas reuniões anteriores já haviam sido definidos os 
“canais de comunicação” do CAU/SC, a próxima etapa 



 

seria a “criação” de um “Manual de Procedimentos” 
de comunicação. O Coordenador Everson mencionou 
que a Assessora de Comunicação Fabiane Berlesse 
deverá fazer uma análise do material existente 
(“canais de comunicação”) e repassar à CTC-CAU/SC 
se houver mais alguma consideração a ser feita. 
Frisou que a comissão terá como meta, até o fim do 
ano, a elaboração do “Manual de Procedimentos”. Foi 
sugerido convidar Jaqueline Gluck, Diretora Técnica 
de Comunicação Corporativa da empresa SAVANNAH 
para a próxima reunião ordinária da CTC-CAU/SC a 
fim de que ela possa apresentar contribuições para 
elaboração do material. 

 

5.4 
MATÉRIA Termo de Referência para contratação da Assessoria 

de Comunicação (Item 7.2 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO O assunto será tratado com o Gerente Geral Jaime e o 

Gerente Financeiro e Administrativo Filipe a fim de 
verificar questões financeiras e legais para lançar o 
Termo de Referência.  

 

5.5 
MATÉRIA Planejamento de Comunicação pós período eleitoral 

(Item 7.3 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson informou que a Campanha 

2017 do CAU/SC “Arquitetura Social” não seria 
retomada no período pós-eleitoral. Explicou que no 
período eleitoral seriam tratados assuntos referentes 
à eleição e no fim do período: “Prêmio TCC”; Medalha 
de Honra ao Mérito”; “Dia do Arquiteto” e 
“Diplomação” dos Conselheiros.  

 

5.6 
MATÉRIA Revista (Item 7.4 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Discutido no Item 7.5 da pauta por se tratar do 

mesmo assunto. 
 

5.7 
MATÉRIA Relatório de Gestão (Item 7.5 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Jaime Chaves 
ENCAMINHAMENTO O Gerente Geral Jaime explicou que como a confecção 

do Relatório de Gestão (formato de revista), exigia 



 

um grande trabalho de jornalismo e diagramação, 
seria aconselhável contratar a Agência 9mm para 
execução do serviço. Ressaltou também que o 
referido documento compreenderia os anos de dois 
mil e treze a dois mil e dezoito. Após, apresentou os 
três orçamentos estimados: OC – 433 no valor R$ 
42.681,03 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e 
um reais e três centavos); OC – 434 no valor de R$ 
42.783,92 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e 
três reais e noventa e dois centavos) e OC – 435 no 
valor de R$ 41.857,43 (quarenta e um mil, oitocentos 
e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos). 
Os membros da CTC-CAU/SC demandaram solicitar à 
Agência 9mm um orçamento para o formato A4 e 
após encaminhado, agendar reunião extraordinária.  
O Coordenador Everson sugeriu criar uma 
“curadoria” com a Gerência Técnica, Financeira, Geral 
para alinhar o conteúdo do relatório. O Gerente Jaime 
sugeriu que o tema fosse elencado na CTC-CAU/SC, 
em reunião extraordinária, para depois solicitar 
contribuições. 

 

6. ENCERRAMENTO: 

 
Às 16h55min do dia 11 de setembro 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, 11 de setembro de 2017. 
 
 
 
 

Everson Martins 
Coordenador  

 Rodrigo Kirck Rebêlo 
Coord. Adjunto  

 Patrícia Figueiredo 
Sarquis Herden 

Membro  
 
 

 
 

___________________________ 
Bruna Porto Martins 

Secretária  


