
 

SÚMULA 
9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 

DATA: 02/10/2017    LOCAL: Sede do CAU/SC HORÁRIO: 14h15min às 17hs  
 

2. DADOS GERAIS: 

 

PARTICIPANTES 
Everson Martins Coordenador 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Membro titular 

ASSESSOR - 

SECRETÁRIO Bruna Porto Martins 

CONVIDADO Déborah Almada (AllPress) 

 Jana Hoffmann (Agência 9 mm) 

 Romina Trebbi (Agência 9 mm) 

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

7.1 Relatório e apresentação dos resultados dos 06 episódios da série Arquitetura Social 
na RICTV Record; 

7.2 Termo de Referência para contratação da Assessoria de Comunicação; 
7.3 Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação; 
7.4 Revista das gestões 2015/17 e 2012/14; 

8.  Apreciação de assuntos extrapauta. 
9.  Deliberações.  
 

3.1. EXTRAPAUTA: 

Não houve. 
 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião 

anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 8ª Reunião Ordinária CTC de 11/09/2017. 



 

RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura e  explanação do Coordenador Everson, foi 

aprovada, por unanimidade de votos, a súmula da oitava 
reunião ordinária, realizada no dia onze do mês de 
setembro de dois mil e dezessete. 

 

4.2 
MATÉRIA Relatório e apresentação dos resultados dos 06 episódios 

da série Arquitetura Social na RICTV Record (Item 7.1 da 
pauta). 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson solicitou a remarcação da 

reunião com a emissora  RICTV Record para o dia seis de 
outubro, às quatorze horas (após a Reunião Plenária), a 
fim de que sejam apresentados o relatório e resultados 
dos seis programas da Campanha 2017 do CAU/SC 
“Arquitetura Social”. 

 

4.3 
MATÉRIA                                       Termo de Referência para contratação da Assessoria de 

Comunicação (Item 7.2 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Foi estimado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) para a prestação dos serviços e inserido, no Item 9: 
“Das obrigações das partes”, o Subitem 9.14: Fornecer os 
arquivos fonte de todo o material produzido. Após 
discussão, deliberou-se por aprovar o Termo de 
Referência para contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de Assessoria de 
Comunicação. 

 

4.4 
MATÉRIA Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação 

(Item 7.3 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson solicitou a confecção de fotos das 

páginas do fluxograma relativo aos processos de 
comunicação que ocorrem no CAU/SC (“canais de 
comunicação”) e posterior encaminhamento à Diretora 
Técnica de Comunicação Corporativa da empresa 
SAVANNAH, Jaqueline Gluck, para análise do conteúdo do 
material e averiguação do melhor método a ser adotado 
para a elaboração do “Manual de Procedimentos”. 

 

4.5 
MATÉRIA Revista das gestões 2015/17 e 2012/14 (Item 7.4 da 

pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Jaime Chaves 
ENCAMINHAMENTO A Diretora da AllPress, Déborah Almada, ressaltou que 

este não seria um relatório técnico, mas sim de cunho 
mais institucional, para mostrar à sociedade o ganho com 



 

a criação do CAU/SC e quais seriam as fontes de pesquisa. 
O Coordenador Everson disse que a ideia principal não 
seria listar eventos em si, mas sim o conceito. Foram 
relacionados os seguintes temas para abordagem: ética 
profissional; fiscalização; capacitação; parcerias com as 
entidades; valorização profissional. O Gerente Geral 
Jaime fez uma breve explicação acerca de cada um dos 
tópicos que deverão constar no Relatório de Gestão. 
Foram feitos alguns “remanejamentos” dos tópicos para 
definir o melhor formato a ser adotado. A Diretora da 
AllPress, Déborah Almada solicitou que fossem 
repassados por e-mail os nomes e contatos dos 
assessores das comissões do CAU/SC, o arquivo  com os 
tópicos serem tratados, assim como a indicação de 
pessoa para ser “ponte” de comunicação com a Agência 
9mm. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17h do dia 02 de outubro 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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 
 
 
 

Everson Martins 
Coordenador 

  Patrícia Figueiredo Sarquis 
Herden 
Membro  

 
 
 

 
  Bruna Porto Martins 

Secretária 
 

 


