
 

 

DELIBERAÇÃO PELANÉRIA PREPARATÓRIA  
N: 02 DE 20 DE DEZEMBRO 2011. 

 
Definição e votação do Regimento Interno do CAU/PB; 
Votação para escolha do Vice-Presidente; Votação para 
escolha do Diretor Financeiro; Empossar os respectivos 
cargos. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB), no exercício 
das competências de que tratam o art. 28, incisos II e XI da Lei n° 12.378, de 
31  dezembro de 2010, e de acordo com  a Reunião Plenária Ordinária  n° 
02.2012, realizada no dia 20 de dezembro de 2011; 
 
 DELIBEROU: 
 

1. Sobre a definição e votação do Regimento Interno do CAU/PB: O 
Presidente colocou em votação o conjunto do regimento provisório, 
que foi aprovado por unanimidade. Foi realizada a leitura individual 
dos artigos, que simultaneamente foram aprovadas as seguintes 
mudanças: Art. 3º XV- Retirar a vírgula após “(...)orgãos públicos”; No 
Art. 20 § 4º- ficou aprovada a modificação do texto para: “ Caso o 
plenário rejeite a proposta do conselheiro relator adotando outra 
deliberação que a modifique, caberá ao Presidente(...)”; 

2.  Tratou da Votação para escolha do Vice-Presidente, a Presidente 
Cristina Evelise Vieira Alexandre reiterou o que consta no regimento 
provisório, que o Vice-Presidente deve ser atuante e compromissado 
em fazer uma gestão compartilhada e como candidato ao cargo o 
Conselheiro Fábio Ramos de Queiroz se dispõe a exercer o cargo de 
tal maneira. Coloca-se em votação e o Conselheiro Fabio Ramos de 
Queiroz é eleito Vice-Presidente por unanimidade com os sete votos 
favoráveis. 

3.  Passou a deliberar sobre a Votação para escolha do Diretor 
Financeiro. Foi colocado em processo de votação o cargo de diretor 
financeiro com a Conselheira Valéria von Buldring como candidata. A 
Conselheira Valéria von Buldring é eleita diretora financeira por 
unanimidade com os 07 votos favoráveis.  

4. Por fim, Empossou os respectivos cargos, foi feita a leitura do termo 
de posse dos respectivos cargos com as devidas assinaturas. 

5.  Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 
 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2011. 
 

Cristina Evelise Vieira Alexandre 
Presidente CAU/PB 

 
 


