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questionou os membros da Assembleia se havia alguma dúvida, após o que pôs o parecer do 
Conselho Fiscal recomendando a aprovação das contas da Diretoria no período em tela em 
votação. O parecer foi aprovado com 102 votos a favor / 4 abstenções. 

3.CANCELAMENTO DO ENANPUR E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EM
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL(+ SEPEPUR, ERCIPUR E ASSEMBLEIA) PELA
FURB, EM BLUMENAU, EM MAIO DE 2022

O professor Márcio Moraes Valença explicou que, em reuniões com a comissão local da FURB, 
a diretoria propôs cancelar a realização do ENANPUR no formato original e, no seu lugar, realizar 
um evento de escala menor, o Seminário Nacional de Planejamento Urbano e Regional. O evento 
não seria menos importante, mas limitado a aproximadamente 400 participantes. O grupo da 
FURB, Blumenau, acatou a decisão e elaborou uma proposta para o seminário. O seminário teria 
a coordenação geral da professora Cristiane Mansur de Moraes Souza e do professor Carlos 
Alberto Cioce Sampaio, como coordenador adjunto, ambos do PPGDR da FURB, Blumenau. O 
professor Ivo Theis apresentou a proposta e dinâmica de trabalho da FURB. A professora 
Carolina Pescatori Candido fez uma exposição sobre os custos do VI ENAPARQ virtual em 2020, 
para auxiliar os realizadores. Vários colegas se manifestaram a favor de manter a denominação 
do Enanpur, asseverando a possibilidade de realização no formato virtual e na escala possível, 
no contexto da crise imposto pela pandemia. Após discussão, o presidente colocou em votação 
dois encaminhamentos: 1) realização de um SEPEPUR ampliado + ERCIPUR+ASSEMBLEIA; 
2) realização do ENANPUR virtual (de responsabilidade dos colegas da FURB já citados e outros
que serão por eles designados) + SEPEPUR/ERCIPUR+ ASSEMBLEIA (de responsabilidade da
Diretoria da ANPUR). Colocado em votação, o resultado foi o seguinte: SEPEPUR ampliado - 34
votos a favor / ENANPUR 2022 virtual - 77 votos a favor / Abstenções - 3.

4. APRESENTAÇÃO DE CHAPAS E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA (2019-2021)

Na sequência, o professor Márcio Moraes Valença (UFRN) convidou os interessados para 
apresentação de chapas e respectivos planos de ação. Apenas uma chapa se apresentou. O 
professor Eduardo Nobre (USP) fez a apresentação da chapa com candidatura à Diretoria da 
ANPUR para a Gestão que se inicia em 1º de agosto de 2021 e finda em 31 de julho de 2023: 
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Ventura Neto,       
 Sara 

Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros,  
 

 
Conselho Fiscal Titular: Alessandro Filia Rosaneli,  

 Camilo Vladimir de Lima Amaral;  
 

Laila Nazem Mourad,  
 

. 
Conselho Fiscal Suplente: Fernando Cézar de Macedo Mota,  

 
Flavio Antônio Miranda de Souza, 

 
 Paulo 

Soares,  
 

 

O professor Márcio Moraes Valença perguntou se havia mais alguma chapa para concorrer à 
Diretoria 2021-2023. Não havendo mais nenhuma, colocou em votação a chapa apresentada, 
que foi eleita por unanimidade dos votos. Na sequência, o professor Márcio Moraes Valença deu 
os parabéns à chapa eleita e afirmou que tinha sido uma honra e um prazer ter sido presidente 
da Associação, agradeceu o apoio de todos os diretores e do conselho fiscal, e disse que, apesar 
das condições políticas difíceis, o apoio recebido de diversos associados em vários momentos 
demonstrou que a sua condução da Associação tinha ido no caminho certo. Na sequência, o 
professor Márcio passou a condução dos trabalhos da Assembleia para a professora Maria 
Camila Loffredo D'Ottaviano (USP), presidente-eleita da ANPUR para o período 2021-2023. A 
professora Maria Camila agradeceu a todos pela confiança e fez um agradecimento especial a 
seus colegas de chapa por terem aceitado o desafio de assumirem a diretoria da ANPUR no 
novo clico que irá ter início em 1 de agosto de 2021. 

5. REALIZAÇÃO DO ENANPUR EM BELÉM EM MAIO DE 2023

Na sequência, a professora Maria Camila Loffredo D'Ottaviano (USP) convidou o professor José 
Júlio Ferreira Lima (UFPA), que apresentou manifestação de intenção para organização do 
ENANPUR 2023, pelo Programa de Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPGAU) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa foi aprovada pelo Colegiado do 
PPGAU com o apoio do reitor da UFPA. A equipe de professores que estará à frente é composta 
por José Júlio Ferreira Lima, Ana Claudia Duarte Cardoso, Juliano Pamplona Ximenes Ponte e 
Raul da Silva Ventura Neto, todos professores efetivos do PPGAU. Em meio às incertezas 
decorrentes da pandemia da COVID-19, a equipe de professores da UFPA considera que o 
evento deverá ser no modo remoto, uma vez que ainda não há evidências dos desdobramentos 
da situação atual, incluindo restrições orçamentárias e financeiras, além da situação sanitária 
nos próximos anos. O pedido foi APROVADO POR ACLAMAÇÃO DOS PRESENTES. Na 
sequência, a profa. Maria Camila Loffredo D'Ottaviano (USP) retornou à condução dos trabalhos 
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