
 

SÚMULA 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 
DATA: 05/06/2017    LOCAL: Sede do CAU/SC            HORÁRIO: 13h às 17h52min  

 

2. DADOS GERAIS: 

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

Felippe Malta  
Romina Trebbi 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 13h; 
1.2. 2ª chamada às 13h15min. 

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  Aprovação Campanha 2017 do CAU/SC “Arquitetura Social”; 
7.2  Guide Book para publicações; 
7.3  Situação TR; 
7.4  Folheteria CAU/SC; 
7.5  Mapeamento dos processos 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 4ª Reunião Ordinária CTC de 08/05/2017 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura e explanação feitas pelo Coordenador  

Everson, foi aprovada, por unanimidade de votos, a 
Súmula da quarta reunião ordinária, realizada no dia 
oito do mês de maio de dois mil e dezessete. 

 

4.2 
MATÉRIA Aprovação Campanha 2017 do CAU/SC “Arquitetura 

Social”. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O publicitário Felippe Malta, da empresa 9mm, 

apresentou imagens da campanha: prédio do SESC 
Pompéia (São Paulo) e Residencial Corruíras (Minas 
Gerais), com o tema principal: “PRA TI CIDADE”. A 
Membro Suplente Patrícia sugeriu trazer a 
arquitetura catarinense à tona.  O Coordenador 
Adjunto Rodrigo propôs que as ilustrações fossem 
feitas com base na    reurbanização do complexo da 
beira-rio até as praias de Itajaí/SC. Após discussão, 
foi determinada a apresentação das imagens, via 
WhatsApp, aos demais conselheiros (ressaltando a 
questão da baixa qualidade dos arquivos 
provenientes da Internet, que não poderiam ser 
divulgados); o levantamento de sugestões e das 
respostas dos mesmos ao questionamento quanto à 
proveniência (imagens de cunho estadual ou 
nacional). O publicitário Felippe Malta disse que até a 
data da próxima Plenária do CAU/SC, a ser realizada 
em nove de junho de dois mil e dezessete, 
encaminharia Plano de Mídia, no qual seriam 
apresentados os meios de veiculação da campanha.  
Foi deliberada a aprovação da Campanha 2017 do 
CAU/SC “Arquitetura Social”. 

 

4.3 
MATÉRIA Guide Book para publicações. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O publicitário Felippe Malta apresentou, para 

validação, o formato do Guide Book. O Coordenador 
Everson sugeriu o uso de cores mais “sóbrias” e a 
Membro Suplente Patrícia, que uma delas fosse do 
CAU/SC. Em se tratando das formas, o Coordenador 



 

Adjunto Rodrigo propôs o uso de “diagonais” ao invés 
de “curvas” (com base na “desconstrução” do losango 
da bandeira de Santa Catarina).  

4.4 
MATÉRIA Situação TR. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Ricardo de Freitas 
ENCAMINHAMENTO O Assessor Ricardo apresentou a minuta do Termo de 

Referência, informou que haviam sido feitas 
alterações a nível de formatação e que 
posteriormente o documento foi encaminhado para 
oito empresas, das quais seis haviam respondido. 
Após discussão foram feitos alguns ajustes no texto 
da minuta: No Item 1. Objeto (inclusão do termo 
marketing digital ao invés de mídias sociais); Item 5. 
Equipe mínima para atendimento do Contrato, 
subitens I e II (inclusão da frase “OU COM 
QUALIFICAÇÃO SIMILAR”); Item 5. Equipe mínima 
para atendimento do Contrato, subitem III (inclusão 
da frase: ... “Este profissional deve possuir formação 
superior na área e registro profissional vigente no 
órgão competente”); Item 7. Do local de execução dos 
serviços: (inclusão do subitem 7.3 “A contratada 
deverá disponibilizar, nas dependências da 
CONTRATANTE, um jornalista, com jornada de 
trabalho de 06 (seis) horas diárias, nos dias úteis da 
semana”). A Comissão, considerando: 1-  A Minuta do 
Termo de Referência para a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de 
assessoria de comunicação externa e marketing 
digital do CAU/SC; 2- Que o orçamento aprovado 
para o ano de 2017, para os serviços de comunicação, 
é de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais); 
3-  Que os valores advindos da pesquisa de mercado 
para esse Termo de Referência atingiram a média de 
R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais); 4- 
Que parte desse valor, será amortizado na avaliação 
da continuidade de estagiários do CAU/SC que 
desenvolvem trabalho que já consta nesse Termo de 
Referência; Deliberou, por unanimidade de votos, 
solicitar à Comissão de Contas e Atos Administrativos 
(CCAA - CAU/SC) a aprovação do pedido de 
ampliação do orçamento anual da Comissão 
Temporária de Comunicação (CTC- CAU/SC) em R$ 
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para a 
contratação da nova formatação do serviço de 
comunicação do CAU/SC. 
 



 

4.5 
MATÉRIA Folheteria CAU/SC. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson informou que o Presidente 

Luiz Alberto solicitou a produção de impressos. 
Apresentou sugestões de materiais e alertou que a 
CTC – CAU/SC deveria se organizar para efetivar a 
demanda. Além disso, expôs a necessidade da criação 
de uma nova “roupagem” para o Manual do Síndico e 
confecção da nova Agenda do CAU/SC e se dispôs em 
fazer contato com os demais Conselhos de 
Arquitetura do país a fim de solicitar materiais para 
fazer um comparativo.  

 

4.6 
MATÉRIA Mapeamento dos processos de comunicação. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Não foi discutido. O Coordenador Adjunto Rodrigo 

relatou que, devido à complexidade do tema, havia a 
necessidade de convocar reunião extraordinária para 
tratar desta matéria. Foi deliberado pela convocação 
da reunião, a ser realizada no dia trinta de junho de 
dois mil e dezessete, com a participação do Assessor 
Especial Ricardo de Freitas, Assessora de 
Comunicação Fabiane Berlesse, membros da CTC-
CAU/SC, Diretora Técnica de Comunicação 
Corporativa Jaqueline Gluck (empresa SAVANNAH), 
Coordenador de T.I Wilson Molin Júnior, Gerente 
Técnico Fernanda Maria Menezes, estagiária de 
comunicação Natália Huff e estagiária de design 
Bárbara Lopes. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17h52min do dia 05 de junho 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 junho de 2017. 
 
 

EVERSON MARTINS                   _____________________________ 
Coordenador - CTC  
 
 
RODRIGO KIRCK REBÊLO    _____________________________ 
Coordenador Adjunto - CTC 



 

 
 
PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN _____________________________ 
Membro Suplente - CTC 
 
 
RICARDO DE FREITAS    _____________________________ 
Assessor – CTC 
 
 
BRUNA PORTO MARTINS    _____________________________ 
Secretária - CTC 

 
 
 
 
 
 

 
 


