
 

 

SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO-CTC-CAU/GO 

 

DATA 29 de março 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 

David Alves FInotti 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  súmula anterior e 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) Processo para contratação da empresa de publicidade 

III) Aprovação do Calendário 

IV) Relatos Gerais 

Quanto à súmula da reunião do dia 01/03/2021, não havendo observações, a 

mesma foi aprovada à unanimidade. 

Encaminhamento Aprovação unânime da pauta e da súmula. 

 

 

ORDEM DO DIA 



 

 

II Edital para contratação da empresa de publicidade 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

 A Assessora Elisa atualizou os andamentos do briefing, em que foram colhidas 

contribuições de empresas do ramo. Quanto ao edital, foi questionado sobre a 

formação da Comissão Técnica, e o Presidente da CPL explicou os requisitos 

mínimos para a formação da citada comissão, e que pessoas ligadas ao CAU 

poderão compor o grupo amostral para formação da comissão técnica. 

Assim, dado que o briefing está aprovado pelos membros, com orçamento 

preliminar de R$ 120 mil, foi autorizada a abertura do processo. 

Encaminhamento Autorizar a abertura do processo e encaminhar para a Presidência. 

 

III Aprovação do Calendário da CTC 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

Foi proposto um calendário para a CTC, para o primeiro semestre de 2021: 

26/04; 20/05; 28/06; 19/07. 

Encaminhamento Aprovar as datas apontadas. 

 

IV Assuntos Gerais 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A Assessora relatou a conclusão do processo para o treinamento em mídia, que 

deve ter as datas para início do curso na próxima semana.  

Ainda foi dado feedback sobre os trabalhos desenvolvidos pela estagiária, que 

tem logrado bom resultado com a supervisão da Assessoria de Comunicação. 

Quanto ao tema do podcast, o Conselheiro João Gonzaga irá trabalhar na 

formatação do programa e estrutura ideal para implementar no CAU/GO. Os 

membros da comissão deram ideias como realizar debates sobre o ATHIS, no 



 

 

momento que se publica o edital do CAU/GO para fomento em ATHIS, 

convidando pessoas que atuaram nesse tipo de projeto. 

Por fim, a Assessora ressaltou que a comunicação retomará as campanhas da 

ética e da fiscalização, revisando os textos e imagens. 

Encaminhamento  

 

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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