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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 001, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB. Aos seis dias do mês de 2 

dezembro de dois mil e onze, às vinte horas e trinta minutos, em segunda e última 3 

convocação, iniciou-se a sessão no auditório do Conselho Regional de Engenharia, 4 

Arquitetura e Agronomia da Paraíba - CREA/PB, localizado na Avenida Dom Pedro 5 

Primeiro, oitocentos e nove, Centro, desta Capital. Estiveram presentes os conselheiros 6 

empossados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU/PB que foram 7 

devidamente convocados na forma regimental e em tempo hábil: Valder de Souza, Fábio 8 

Queiroz, Alberto José de Sousa, Valéria von Büldring, Glauco Brito, Amaro Muniz e Carmen 9 

Etienette. Registrou-se a ausência do conselheiro Paulo Mota e de seu respectivo suplente 10 

Márcia Barreiros, bem como da conselheira Cristina Evelise que foi substituída por sua 11 

suplente Cynthia Montarroyos. PAUTA: 1- Eleição do Presidente do CAU/PB. A sessão foi 12 

aberta pelo coordenador da Câmara Especializada de Arquitetura (CEARQ) do CREA/PB 13 

Arquiteto e Urbanista Valder de Souza, que fez uso da palavra para agradecer a presença de 14 

todos. Em seguida, convidou para exercer a presidência da sessão o conselheiro Alberto 15 

Sousa, decano entre seus pares, que, por sua vez, convidou para atuar como secretária a 16 

conselheira Valéria von Buldring. Passou-se então a deliberar sobre o ÚNICO PONTO da 17 

pauta. O presidente expôs sobre a obrigatoriedade da eleição ser realizada através de votação 18 

secreta, solicitando aos interesados em concorrer ao cargo de presidente do CAU/PB que se 19 

manifestassem. Nessa ocasião, apenas uma candidatura foi apresentada: a da conselheira 20 

Cristina Evelise Vieira Alexandre. Em seguida, deu-se início ao processo de votação através 21 

de chamada nominal pelo presidente. Finalizada a votação e conferida a lista de votantes, foi 22 

iniciado o processo de apuração dos votos, tendo sido apurados oito votos, o que 23 

correspondeu ao mesmo número de votantes. Do total de votos apurados foram contabilizados 24 

oito votos a favor da candidata Cristina Evelise Vieira Alexandre, nenhum voto em branco e 25 

nenhum voto nulo. Em vista deste resultado, o presidente proclamou eleita para o cargo de 26 

presidente do CAU/PB a conselheira  Cristina Evelise Vieira Alexandre. Às vinte e uma 27 

horas e quinze minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o presidente 28 

deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que aprovada pelos 29 

presentes, vai digitada e assinada por mim Valéria von Büldring e assinada pelo presidente e 30 

pelos conselheiros presentes à sessão. 31 

 32 

Arq. e Urb. ALBERTO JOSÉ DE SOUSA  33 

Presidente da Sessão     __________________________________ 34 

 35 

Arq. e Urb. VALÉRIA VON BÜLDRING 36 

Secretária da Sessão     __________________________________ 37 

 38 

CONSELHEIROS PRESENTES: 39 

 40 

Arq e Urb. Cynthia M. Montarroyos M. Sordi __________________________________ 41 

 42 

Arq.  e Urb. Valder de Souza Filho  __________________________________ 43 

 44 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 45 

 46 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 47 

 48 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 49 

 50 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello __________________________________ 51 


