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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 002, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte dias do mês de 2 

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

convocação, iniciou-se a sessão no auditório do CREA/PB localizado na Avenida Dom Pedro 4 

Primeiro, oitocentos e nove, Centro, nesta Capital. Estiveram presentes os conselheiros que 5 

assinaram a lista de presença e que foram convocados na forma regimental e em tempo hábil 6 

para deliberarem sobre a seguinte PAUTA: 1- Definição e votação do Regimento Interno 7 

Provisório do CAU/PB; A assembleia foi aberta pelo cordenador da CEARQ/PB Valder de 8 

Souza que fez uso da palavra para agradecer a presença de todos que se fizeram presentes e 9 

passou a presidência da sessão ao decano do CAU-PB o conselheiro Alberto José de Sousa, 10 

que convidou para atuar como secretário o conselheiro Glauco Brito. No PRIMEIRO 11 

PONTO, o presidente colocou em votação o regimento interno provisório, que foi aprovado 12 

por unanimidade. Foi realizada a leitura individual dos artigos, que simultaneamente foram 13 

aprovadas as seguintes mudanças: Art. 3º XV- Retirar a vírgula após “(...)orgãos públicos”; 14 

No Art. 20 § 4º- ficou aprovada a modificação do texto para: “ Caso o plenário rejeite a 15 

proposta do conselheiro relator adotando outra deliberação que a modifique, caberá ao 16 

Presidente(...)” . Passando para o SEGUNDO PONTO, tratou da votação para escolha do 17 

vice-presidente: Já com a participação da Presidente Cristina Evelise, esta reiterou o que 18 

consta no regimento, que o vice-presidente deve ser atuante e compromissado em fazer uma 19 

gestão compartilhada. Como candidato ao cargo o conselheiro Fábio Queiroz se dispõe a 20 

exercer o cargo. Coloca-se em votação e o conselheiro Fábio Queiroz é eleito, por 21 

unanimidade, vice-presidente, com os sete votos favoráveis. No TERCEIRO PONTO, 22 

passou a deliberar sobre a votação para escolha do diretor financeiro. Foi colocado em 23 

processo de votação o cargo de diretor financeiro com a conselheira Valéria von Buldring 24 

como candidata. Esta foi eleita diretora financeira por unanimidade com os 07 votos 25 

favoráveis. No QUARTO PONTO para empossar os respectivos cargos, foi feita a leitura 26 

do termo de posse dos respectivos cargos com as devidas assinaturas. Às dezenove horas e 27 

trinta minutos, foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o presidente da 28 

sessão deu por encerrados os trabalhos, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 29 

aprovada pelos presentes consoante deliberado, vai digitada e assinada por mim Glauco 30 

Rodrigo de Brito e assinada pelo presidente e pelos conselheiros que se fizeram presentes. 31 

 32 

Arq. e Urb. ALBERTO JOSÉ DE SOUSA  33 

Presidente da Sessão     _______________________________ 34 

 35 

Arq. e Urb. GLAUCO RODRIGO DE  BRITO 36 

Secretário da Sessão     _______________________________ 37 

 38 

CONSELHEIROS PRESENTES: 39 

 40 

Arq. e Urb. Cristina Evelise V. Alexandre _______________________________ 41 

 42 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  _______________________________ 43 

 44 

Arq. e Urb. Fábio Ramos De Queiroz  _______________________________ 45 

 46 

Arq. e Urb. Amaro Muniz De Castro  _______________________________ 47 

 48 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   _______________________________ 49 

 50 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   _______________________________ 51 


