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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 014, DO CONSELHO DE 1 

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

dezembro do ano de dois mil e doze, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, em 3 

segunda e última convocação, iniciou-se a sessão na sede do Sinduscon-JP, localizada na Rua 4 

Professor Álvaro de Carvalho, número duzentos e quarenta e oito, bairro Tambauzinho, nesta 5 

Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. 6 

Estiveram presentes os conselheiros Glauco Brito, Fábio Queiroz, Valéria von Buldring, 7 

Amaro Muniz, Valder de Souza, Carmen Etienette e Juliane Lins. Justificou a ausência o 8 

conselheiro Paulo Mota que se encontra enfermo. Participaram como convidados o assessor 9 

jurídico Welison Silveira e a gerente geral Andréia Solha. Aberta a sessão, a presidente 10 

agradeceu a presença de todos e procedeu às deliberações do dia. Ordem do dia I: 11 

homologação da decisão de Diretoria sobre a mudança da sede provisória do CAU/PB: 12 

A presidente deu ciência a todos da decisão tomada pela Diretoria do CAU/PB quanto à 13 

locação do imóvel onde funcionará a nova sede provisória do CAU/PB e colocou a matéria 14 

em discussão. Por seis votos favoráveis e um voto de abstenção do conselheiro Valder Souza, 15 

a decisão de Diretoria foi homologada pelo Plenário do CAU/PB. Ordem do dia II: 16 

homologação da decisão de Diretoria sobre o novo cronograma das reuniões do 17 

CAU/PB, exercício dois mil e treze: A presidente informou que esse ponto de pauta será 18 

homologado na primeira plenária de janeiro de dois mil e treze, em virtude de o cronograma 19 

das reuniões das comissões permanentes deste Conselho ainda está sendo formatado, 20 

conforme deliberação na reunião de Diretoria. Sendo assim, esse ponto de pauta ficou 21 

pendente de homologação. Ordem do dia III: deliberar sobre a confraternização do 22 

CAU/PB, no dia quinze de dezembro de dois mil e doze, data em que se comemora o Dia 23 

do Arquiteto e Urbanista, bem como, o Primeiro Aniversário de Fundação do CAU/BR: 24 

A presidente sugeriu um jantar de confraternização entre conselheiros, gerentes, assessores, 25 

servidores e colaboradores do CAU/PB, em função da comemoração pelo Dia do Arquiteto e 26 

Urbanista, bem como, pelo primeiro aniversário de fundação do CAU/PB. Após a matéria ter 27 

sido posta em regime de votação, ficou aprovada a confraternização para o dia treze de 28 

dezembro do corrente ano, a partir das dezenove horas e trinta minutos, no Restaurante Nau, 29 

localizado na Rua Lupércio Branco, número cento e trinta, bairro Manaíra, nesta Capital. A 30 

presidente solicitou a presença de todos para comemorar o exitoso trabalho neste primeiro ano 31 

de mandato e gestão. Expedientes: não houve registro. Informes: não houve registro. 32 

Interesses Gerais: Não houve registro. Às dezenove horas e vinte minutos foi facultada a 33 

palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, tendo 34 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 35 

por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora 36 

Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 37 

 38 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 39 

Presidente do CAU/PB     __________________________________ 40 

 41 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 42 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 43 

 44 

CONSELHEIROS PRESENTES: 45 

 46 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 47 

 48 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 49 

 50 
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 014, DO CONSELHO DE 51 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. 52 

 53 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 54 

 55 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 56 

 57 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 58 

 59 

Arq. e Urb. Juliane Lins dos Santos Abrantes __________________________________ 60 

 61 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello __________________________________ 62 


