
 

SÚMULA 
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 

DATA: 05/12/2017          LOCAL: Sede do CAU/SC   HORÁRIO: 14h35min às 18h25min  
 

2. DADOS GERAIS: 

 

PARTICIPANTES 

Everson Martins Coordenador 
Rodrigo Kirck Coordenador Adjunto 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Membro Titular 

ASSESSOR Ricardo de Freitas 

SECRETÁRIO Bruna Porto Martins 

CONVIDADOS Gisele Bueno (Assessora de Comunicação – CAU/SC) 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

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

2.  Verificação do quórum:  
1. Membros presentes; 
2. 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 Fechamento Campanha dia do Arquiteto; 
7.2 Fechamento do Planejamento do Mapeamento de Processo da Comunicação; 
7.3 Análise final das propostas de capa e layout do material gráfico do Relatório 

de Gestão; 
7.4 Análise das propostas do Edital de Assessoria de Comunicação. 

8.  Apreciação de assuntos extrapauta. 
9.  Deliberações.  
 
 

3.1. EXTRAPAUTA: 

Não houve. 
 
 
 
 



 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 10ª Reunião Ordinária CTC de 06/11/2017. 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura, explanação e alguns ajustes feitos 

Coordenador Everson, foi aprovada, por 
unanimidade de votos, a súmula da décima reunião 
ordinária, realizada no dia seis do mês de novembro 
de dois mil e dezessete. 

 

4.2 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 3ª Reunião Extraordinária CTC de 21/11/2017. 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura e explanação do Coordenador Everson, 

foi aprovada, por unanimidade de votos, a súmula da 
terceira reunião extraordinária, realizada no dia 
vinte e um do mês de novembro de dois mil e 
dezessete. 

 

4.3 
MATÉRIA Fechamento Campanha dia do Arquiteto. (Item 7.1 

da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi apresentado à comissão as cenas do filme 30” 

para o “post carrossel”, nas quais aparecem sempre 
duas imagens diferentes: uma na parte superior e 
outra na parte inferior, conforme segue: executivo e 
corredor; bailarina e corredor; bailarina e ciclista; 
mulher em casa (cozinha); ciclista; mulher em casa 
(cozinha) e homem na praça. Ainda com relação ao 
“post carrossel”, foi apresentada a locução: “No seu 
ambiente de trabalho; no seu momento lazer. No 
espetáculo; na pedalada do fim de semana. Na sua 
sala de estar e no espaço público. Onde quer que você 
esteja, a presença dele é indispensável. 15 de 
dezembro. Dia do Arquiteto e Urbanista. Uma 
homenagem aos profissionais que transformam a 
cidade em um espaço cada vez mais surpreendente e 
democrático”. Com relação ao “spot 30”, de texto 
para rádio, a comissão decidiu que o arquivo será 
repassado à Agência 9mm, solicitando algumas 
melhorias no texto, retirando: “registros ativos” e 
“todos eles têm”, substituindo por: “eles têm o talento 
de um arquiteto e urbanista”. No que tange ao “post 
carrossel” para mobile, o Coordenador Everson 



 

sugeriu não usar as duas imagens diferentes. O texto 
de apoio também será alterado. Após discussão, o 
Coordenador Adjunto Rodrigo solicitou para que a 
imagem a ser utilizada (que remete ao lar), não seja 
a de uma cozinha e da mesma forma, com relação à 
imagem 04, do filme de 30”.  

 

4.4 
MATÉRIA                                       Fechamento do Planejamento do Mapeamento de 

Processo da Comunicação; (Item 7.2 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO  

Conforme deliberado na reunião anterior, do dia 
vinte e um de novembro, a CTC-CAU/SC ficou 
incumbida de solicitar à empresa SAVANNAH o 
envio do arquivo editável do “Manual de 
Procedimentos” de comunicação do CAU/SC, para 
atualização, em virtude da necessidade de alteração 
de alguns elementos com base no novo Regimento 
Interno. Haja vista que tais alterações não foram 
efetuadas, o  Coordenador Everson se comprometeu 
em refazer o material, prestando auxílio, via 
WhatsApp, à Assessora de Comunicação Gisele, da 
SAVANNAH. 

 

4.5 
MATÉRIA Análise final das propostas de capa e layout do 

material gráfico do Relatório de Gestão. (Item 7.3 da 
pauta). 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foram apresentados os materiais gráficos 

produzidos pela Agência 9 mm, no qual constavam 
cinco opções de capa e layout para o Relatório de 
Gestão. Após discussão a comissão elegeu a “opção 
05”, a qual traz a imagem de uma mulher 
apresentando projeto a um homem. O Coordenador 
Adjunto Rodrigo sugeriu a sobreposição da imagem 
dos projetos a fim de mostrar a planta, assim como 
“esmaecer” o rosto da figura masculina e dar maior 
visibilidade ao rosto da figura feminina. Os membros 
da CTC-CAU/SC decidiram por alterar o “fundo” da 
imagem, utilizando, no lugar da cidade apresentada, 
imagens de Santa Catarina que constam no banco de 
dados da Agência 9mm, atentando para o fato de não 
“identificar” a obra em específico, mas apenas a um 
fundo que remeta a um projeto. 

 



 

4.6 
MATÉRIA Análise das propostas do Edital de Assessoria de 

Comunicação. (Item 7.4 da pauta). 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Os membros da CTC-CAU/SC analisaram 

individualmente cada uma das propostas enviadas 
pela Comissão Permanente de Licitação para o 
Edital de Assessoria de Comunicação, enviadas pela 
Comissão Permanente de Licitação das empresas:  
APEX AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E PUBLICIDADE LTDA 
ME; ALL PRESS COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA; 
IDEO COMUNICAÇÃO e SAVANNAH SOLUÇÕES EM 
COMUNICAÇÃO LTDA EPP. Após análise, a comissão 
atribuiu notas às propostas técnicas das empresas 
supracitadas, conforme segue: ALL PRESS, nota:  
79,5; SAVANNAH, nota: 85,25; APEX, nota: 63,5 e 
IDEO, nota: 88,5, conforme disposto em ata 
específica. Após, a comissão deliberou pela 
prorrogação do Contrato nº 02, com a empresa 
SAVANNAH, por 31 (trinta e um) dias a partir de 1º 
de janeiro de dois mil e dezoito.  

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 18h25min do dia 05 de dezembro 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, 05 de dezembro de 2017. 
 

 
 

Everson Martins 
Coordenador  

 Rodrigo Kirck Rebêlo 
Coordenador Adjunto  

 Patrícia Figueiredo 
Sarquis Herden 
Membro Titular  

 
 

 
 

___________________________ 
Bruna Porto Martins 

Secretária  
 


