
 

 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO-CTC-CAU/GO 

 

DATA 29 de janeiro de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 

 

ASSESSORIA Elisa França 

Participantes 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Coordenadora 

João Eduardo da Silveira Gonzaga Coordenador-adjunto 

Simone Buiate Brandão Conselheira Membro 

 
Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente  

 
Dênis de Castro Pereira Conselheiro Suplente 

Romeu José Jankowski Jnunior Assessor Jurídico e Comissões 

Isabel Barêa Pastore Gerente Geral  

Laís Gomes Fleury Teixeira Gerente de Administração e 

Recursos Humanos 
 

PAUTA  

I Aprovação da Pauta da reunião  

Discussão 

Após a formação do quórum para a realização da reunião, a Coordenadora 

apresenta a pauta e questiona se há alguma dúvida, questionamento ou 

sugestão com relação à pauta, que possui os seguintes pontos: 

I) Aprovação da pauta; 

II) Termo de Referência para contratação da empresa de publicidade 

III) Aprovação do Plano de Trabalho 

IV) Aprovação do Calendário 

V) Relatos Gerais 

Encaminhamento Aprovação unânime da pauta. 

 

ORDEM DO DIA 

II Termo de Referência para contratação da empresa de publicidade 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 



 

 

Discussão 

 A Assessora de Comunicação Elisa iniciou os relatos das atividades já 

desenvolvidas, destacando as consultas realizadas em outros Conselhos e com 

outros Termos de Referência. Os Conselheiros também informaram que 

abordaram, para fins de consulta, o espoco e possível orçamento, acerca do 

objeto a ser contrato. Segundo relatos, as empresas consultadas questionaram, 

principalmente, sobre o volume de atividades e campanhas a serem 

desenvolvidos, o que seria fundamental para estimar um custo inicial. 

A Gerente Geral Isabel destacou que dentre os tipos de campanhas, o foco 

deve ser aqueles que não envolvem, por exemplo, atores ou canais de custo 

mais expressivo, como televisão. Assim, ações nas redes sociais deveriam ser 

a principal via. 

Foi discutida também a possibilidade de se contratar um estagiário na área, 

que pudesse acompanhar as atividades rotineiras do CAU/GO, que envolvam 

comunicação de atos simples. Posteriormente, poderia contribuir no 

acompanhamento das atividades de uma empresa de publicidade. 

Assim, o objeto da licitação ficaria com foco na coordenação da publicidade e 

elaboração dos materiais para gráfica, por exemplo. Em separo, poderia 

envolver um lote para a edição dos vídeos. 

Encaminhamento 

A Assessoria de Comunicação irá concluir o Termo de Referência, como o 

escopo discutido na reunião, e enviará para aprovação. Após, será iniciado o 

processo de cotação. 

 

III Aprovação do Plano de Trabalho 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A proposta do plano foi apresentado e discutido entre os Conselheiros. 

Alguns pontos serão ajustados pela Coordenadora, e será deliberado na 

próxima reunião. 

Encaminhamento Ajustar a proposta do Plano e enviar para aprovação da próxima reunião. 

 

IV Aprovação do Calendário 

Fonte Gerência Geral 

Relator  Isabel Barêa Pastore 



 

 

Discussão 

A Gerente Geral Isabel apresentou a proposta de calendário e questionou com 

os membros qual o melhor dia. Considerando a dificuldade de se fixar para o 

próximo semestre, foi proposto que a cada reunião, a seguinte seria 

designada, conforme a demanda. 

Encaminhamento 
A cada reunião será fixada a data da reunião seguinte. Para fevereiro, 

agendada para o dia 12/02/21, às 14:30. 

 

Com a autorização da Comissão de Temporária de Comunicação do CAU/GO, e considerando a 

implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 

prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 

 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Assessor Jurídico e Comissões 
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