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PROTOCOLO  

INTERESSADO CATHIS 

ASSUNTO Sugestão de melhoria para o “Ache um Arquiteto” 
  

DELIBERAÇÃO Nº 17/2022 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 
CATHIS – CAU/SC, reunida ordinariamente de forma virtual, nos termos da Deliberação 
Plenária nº 589, de 12 de março de 2021, e presencial, nos termos da Deliberação Plenária 
CAU/SC nº 642/2021, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a existência do sítio eletrônico “Ache um Arquiteto” do CAU/BR de acesso 
público da listagem de todos os Arquitetos e Urbanistas do Brasil, onde os profissionais 
podem incluir informações de contato possibilitando a conexão entre esse prestador de 
serviço e o demandante; 
 
Considerando a necessidade de ampliar o contato da sociedade com os profissionais, em 
especial, aqueles que realizam serviços de Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social – ATHIS, a fim de elevarmos o percentual de apoio técnico em projetos e 
obras para população mais carente; 
 
 
DELIBERA:  
 
1 – Solicitar ao CAU/BR que inclua uma funcionalidade/campo de preenchimento em que 
o profissional possa indicar que realiza serviços em algum tipo de atividade específica, 
dentre elas projeto, execução, gestão, etc, mas haver também uma opção de indicação de 
trabalho de ATHIS e com isso possibilitar um filtro no sítio eletrônico 
www.acheumarquiteto.caubr.gov.br  facilitando a busca por profissionais que atuam junto 
à população carente ou por área atuação.  
 
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 25 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 
de março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do 
CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  
 
 

 
 

Jaime Teixeira Chaves  
Secretário dos Órgãos Colegiados 

 do CAU/SC 

http://www.acheumarquiteto.caubr.gov.br/
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11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora  Rosana Silveira X     

Coordenadora Adjunto Silvya Helena Caprario X     

Membro Suplente Newton Marçal Santos X     

 
 

Histórico da votação: 
 
Reunião CATHIS-CAU/SC: 11ª Reunião Ordinária de 2022 

Data: 25/11/2022 
 
Matéria em votação: Sugestão de melhoria para o “Ache um Arquiteto”.  
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (03) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretário da Reunião: Assessor 
Pedro Schultz Fonseca Baptista 

Condutora da Reunião: Coordenadora  
Rosana Silveira 
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