
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 005, DO CONSELHO DE 1 
ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. No dia primeiro do mês de 2 
fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, em segunda e última convocação, 3 
iniciou-se a sessão na sede do SINDUSCON-JP, localizada na Rua Professor Álvaro de 4 

Carvalho, número duzentos e quarenta e oito, bairro Tambauzinho, nesta Capital, sob a 5 
presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram 6 
presentes os conselheiros Glauco Brito, Valéria von Buldring, Amaro Muniz e Paulo Mota. 7 
Justificaram a ausência o vice-presidente Fábio Queiroz por motivo de viagem e a conselheira 8 
Juliane Lins. Registrou-se a ausência da conselheira Carmen Etienette e do conselheiro Valder 9 

de Souza, bem como, de seus respectivos suplentes. Aberta a sessão, a presidente agradeceu a 10 
presença de todos e passou a palavra para o conselheiro relator Glauco Brito que procedeu à 11 
apresentação do novo Regimento Interno do CAU/PB, após a realização das adequações 12 
sugeridas pela Comissão de Organização e Administração- COA-CAU/BR, através do Ofício 13 

CAU/BR número vinte e três de dois mil e treze, e aprovadas pela Diretoria do CAU/PB na 14 
reunião extraordinária do último dia trinta e um de janeiro. Ordem do dia: Homologação do 15 

novo Regimento Interno do CAU/PB após a Comissão de Organização e Administração 16 

do CAU/BR ter apreciado sua compatibilização ao Regimento Geral do CAU e ter 17 
sugerido alguns ajustes de nomenclatura e termos jurídicos, com vistas ao 18 
reencaminhamento de tal regimento para homologação final pelo Plenário do CAU/BR. 19 
O conselheiro relator Glauco Brito informou que as adequações no novo Regimento Interno 20 

que foram feitas por ele, pelo assessor jurídico Welison Silveira e pela conselheira Valéria von 21 
Buldring, e que foi distribuído, através de e-mail, para que os conselheiros se pronunciassem e 22 
encaminhassem seus destaques antes da presente plenária. Ao final de sua apresentação, falou 23 

que terminou o prazo estipulado sem que nenhum conselheiro tenha se manifestado, 24 
entendendo-se, portanto, que o texto foi integralmente aprovado por todos. A matéria foi posta 25 

em discussão e os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade o texto final do 26 

Regimento Interno, oportunidade em que a presidente Cristina Evelise informou que a versão 27 

final deverá ser encaminhada para o CAU/BR na segunda-feira, dia quatro de fevereiro do 28 
corrente ano, uma vez que será objeto de nova apreciação pela COA-CAU/BR e homologação 29 

final pelo Plenário do CAU/BR no próximo dia oito de fevereiro. Às dezessete horas e cinco 30 
minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por 31 
encerrada a sessão, determinando a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 32 

digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e 33 

assinada pela Senhora Presidente e pelos conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 34 

 35 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 36 

Presidente     ______________________________________ 37 

 38 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 39 

Secretária Geral    ______________________________________ 40 

 41 

CONSELHEIROS PRESENTES: 42 

 43 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring  ______________________________________ 44 

 45 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito ______________________________________ 46 

 47 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota ______________________________________ 48 

 49 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro  ______________________________________ 50 


