
 

 

SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO-CTC-CAU/GO 

 

DATA 20 de maio de 2021 HORÁRIO 14h30min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 

 

ASSESSORIA Elisa França 

Participantes 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Coordenadora 

Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente  

 

 

João Eduardo da Silveira Gonzaga Coordenador Adjunto 

Simone Buiate Brandão Conselheira Membro 

Romeu José Jankowski Jnunior Assessor Jurídico e Comissões 
 

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) Código de Ética e Disciplina 

III) Artigos: Zelo e outros veículos 

IV) Relatos Gerais 

Quanto à súmula da reunião do dia 26/04/2021, não havendo observações, a 

mesma foi aprovada à unanimidade. 

Encaminhamento Aprovação unânime da pauta e da súmula. 

 

ORDEM DO DIA 

II Campanha do Código de Ética e Disciplina 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 



 

 

Discussão 

As ponderações enviadas pelo Conselheiro Denis foram analisadas e novas 

contribuições foram feitas durante a reunião. O texto final foi aprovado e será 

enviado à Comunicação para formatação com as imagens e início das 

publicações. 

Encaminhamento Encaminhar para formação do texto com as imagens. 

 

III Artigos e Publicações 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A Assessora Elisa apresentou os requisitos para elaboração do texto e envio 

para publicação nos veículos de comunicação. Discutiram alguns outros 

canais de comunicação para aumentar a amplitude de publicações. Acerca das 

temáticas, a Assessora informou que os temas dependem um pouco do tipo 

do veículo a ser vinculado. 

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

IV Plano Diretor 

Fonte CPUA 

Relator  Simone Buiate e João Eduardo Gonzaga 

Discussão 

Os Conselheiros trouxeram uma pauta oriunda de discussões na CPUA sobre 

o plano diretor de Goiânia. Basicamente, a ideia é educar a sociedade acerca 

de pontos relevantes do Plano Diretor, em especial sobre pontos técnicos de 

alta relevância, mas cujo entendimento é comprometido pela densidade 

técnica e normativa do assunto. Assim, a ideia seria “mitigar” a complexidade 

e trazer uma comunicação educativa e elucidativa para o público geral, mas 

mantendo, em paralelo, aos profissionais arquitetos e urbanistas, uma 

linguagem mais técnica. 

Encaminhamento Retomar o assunto para amadurecimento nas próximas reuniões. 

 

 

V Assuntos Gerais 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  João Eduardo Gonzaga 



 

 

Discussão 

O Conselheiro João apresentou as diretrizes para o desenvolvimento do 

podcast. Foram propostos nomes dos responsáveis, nome do programa, 

objetivos, público alvo, entre outros. Discutiram ainda a periodicidade das 

publicações. A Conselheira Anna Carolina sugeriu a gravação inicial de 

vários episódios, para liberar com maior frequência e depois ir reduzindo para 

uma periodicidade maior. Considerando as informações, os Conselheiros 

solicitaram prazo para analisar os documentos e propor os encaminhamentos 

para a próxima reunião. 

Encaminhamento Será gravado um podcast piloto para análise interna. 

 

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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