
 

 

SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO-CTC-CAU/GO 

 

DATA 28 de junho 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 
 

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) Edital de Publicidade 

IV) Relatos Gerais 

Quanto à súmula da reunião do dia 20/05/2021, 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 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 



 

 

Discussão 

A assessora de imprensa apresentou o material elaborado até o momento. A 

campanha se encontra em fase de finalização, para então encaminhamento 

para aprovação da CTC. O conselheiro Gabriel de Castro sugeriu algumas 

mudanças, como nas aquarelas que estão em formato mais 

quadrado/retangular, com demarcação acentuada em relação ao material 

elaborado; e a adoção de cores em partes do texto.  

Encaminhamento 
Adotar as sugestões para avaliar o resultado; finalizar o material e 

encaminhar para aprovação da CTC. 

 

III Calendário anual 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A assessora de imprensa, Elisa, informou sobre o estágio de desenvolvimento 

do calendário de efemérides e datas comemorativas, para orientar o 

desenvolvimento de materiais e postagens nas redes sociais, no decorrer do 

ano. A estagiária Larissa finalizou o calendário e a próxima etapa será 

transferi-lo para o google, para compartilhamento e gerenciamento das ações.  

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

IV Edital de Publicidade 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A assessora de imprensa informa que o edital foi enviado pelo assessor 

jurídico para revisão da ASSIMP e da Gerência Geral e solicita que os 

conselheiros também avaliem o conteúdo técnico. 

Encaminhamento Envio para os conselheiros para revisão. 

 

V Assuntos Gerais 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  João Eduardo Gonzaga 



 

 

Discussão 

O conselheirio João Eduardo informa o acordo estabelecido com a ASSIMP, 

de que o podcast seja desenvolvido pela agência de publicidade a ser licitada. 

Também ficou combinado de os conselheiros João Edurado, Gabriel e 

Simone escreverem artigos para veículos de imprensa, sobre temas a serem 

mais bem definidos.  

Encaminhamento Definição de pautas para artigos. 

 

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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