
 

SÚMULA 
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 

 

DATA: 07/08/2017    LOCAL: Sede do CAU/SC HORÁRIO: 14h15min às 17h  
 

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  
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

CONVIDADO Fabiane Berlesse (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:  
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 Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação; 
7.2 Campanha CAU 2017 – Arquitetura Social; 
7.3 Situação TR; 
7.4 Aplicação do Guide de publicações CAU/SC; 
7.5 Planejamento Estratégico 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 1ª Reunião Extraordinária CTC de 04/07/2017. 

 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura, explanação e alguns ajustes feitos pelo 

Coordenador Everson, foi aprovada, por unanimidade de 



 

votos, a súmula da primeira  reunião extraordinária, 
realizada no dia quatro do mês de julho de dois mil e 
dezessete. 

 

4.2 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
FONTE/SOLICITANTE 6ª Reunião Ordinária CTC de 10/07/2017. 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Após leitura, explanação e alguns ajustes feitos pelo 

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

 

4.3 
MATÉRIA Conclusão do Planejamento Estratégico de Comunicação. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 

ENCAMINHAMENTO 

O Coordenador Adjunto Rodrigo, juntamente com os demais 
membros da comissão, Assessor Ricardo e Assessora de 
Comunicação Fabiane, continuou a esboçar o fluxograma 
iniciado na reunião do dia quatro de julho de dois mil e 
dezessete, referente aos processos de comunicação que 
ocorrem no CAU/SC. Foram listados os formatos de 
conteúdo: a) notícias; b) release; c) post (efêmero); d) vídeos; 
e) informativo técnico; f) clipping; g) newsletter; h) agenda; 
i) publicações oficiais; j) artigos de opinião; k) registro 
fotográfico. A comissão assinalou quais formatos são 
divulgados nos seguintes “canais de comunicação”: site 
oficial: a/b/d/e/h/i/k; blog: a/d/f/j; fanpage: 
a/b/c/d/e/f/h/j/k/; Instagram: c/d/h; canal do Youtube: d; 
mailing: a/b/e/f/g/h; impressos: a/b/e; telefone: 
a/b/e/h/i; e WhatsApp: a/b/c/d/e/f/g/h.  

 

4.4 
MATÉRIA Campanha CAU 2017 – Arquitetura Social. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson solicitou à Agência 9 mm, o envio 

de agenda com as datas de publicações da Campanha. A 
comissão, considerando: O orçamento OC – 229 para 
adaptação de peças no valor de R$ 599,85 (quinhentos e 
noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) recebido 
no dia 21 de julho de 2017; O orçamento OC – 230 para 
compra de imagens no valor de R$ 598,00 (quinhentos e 
noventa e oito reais) recebido no dia 21 de julho de 2017; 
deliberou, por unanimidade de votos, aprovar estes dois 
orçamentos recebidos da Agência 9 mm que 
complementam o material da Campanha CAU/SC 2017 – 
Arquitetura Social.  

 

4.5 
MATÉRIA Situação TR. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Ricardo de Freitas 

ENCAMINHAMENTO 
O Assessor Ricardo mencionou que havia sido feita uma 
segunda pesquisa de mercado e que apenas uma, das três 



 

empresas contatadas repassou o orçamento, o qual havia 
aumentado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 
por mês. Informou que no dia posterior à presente 
reunião encaminharia os demais valores. O Coordenador 
Everson solicitou que os valores advindos da pesquisa de 
mercado fossem repassados aos membros da comissão 
via WhatsApp, para possibilitar deliberar pela aprovação 
do lançamento do Termo de Referência e posteriormente 
levar o tema para ser aprovado (ad referendum) na 
próxima reunião da CTC-CAU/SC, a ser realizada no mês 
de setembro. 

 

4.6 
MATÉRIA Aplicação do Guide de publicações CAU/SC. 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO O Coordenador Everson apresentou quatro formatos de 

imagens do Guide 2017 e mencionou que todos  
informativos do CAU/SC passariam a ser adaptados aos 
formatos apresentados: datas comemorativas, eventos, 
campanhas, entre outros. 

 

4.7 
MATÉRIA Planejamento Estratégico de Comunicação. 
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Discutido no item 4.3 da Ordem do dia. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17h do dia 07 de agosto 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, 07 de agosto 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 

 
 


