
informainforma
Setembro/Outubro - 2017

UM CÉU SEM NUVENS?UM CÉU SEM NUVENS?

Os expressivos eventos com o
presidente Michel Temer e
com o secretário do Meio
Ambiente de SP, Ricardo
Salles (fotos), marcaram

conquistas do setor de
parcelamento do solo em
2017. Afastadas algumas
nuvens, a meta agora é por
um céu azul. Esta edição

especial é dedicada aos
heróis loteadores e aos
demais cidadãos que lutam
por um Brasil melhor.
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AELO
Quase dois anos atrás, quando criamos no

jornal “AELO Informa” a seção “No Alto do
Pódio” para destacar, em cada edição, uma
grande personalidade do setor imobiliário e,
em especial, do parcelamento do solo,
surgiram em nossa mente inúmeros
merecedores de tal homenagem. E tratamos
de colocar o sistema em prática. Ao longo das
últimas edições do jornal, a série de
reportagens focalizou cinco empresários e
dirigentes responsáveis por expressiva
parcela do sucesso de nossa luta por
loteamentos de qualidade e pela segurança
jurídica dos empreendedores.

Algumas semanas atrás, quando da
preparação da pauta para esta edição, época
em que o Brasil já mostrava sinais de reação
na economia, mas passava a sofrer novos
desdobramentos de sua antiga crise política,
decidimos homenagear todo o povo brasileiro,
principalmente aqueles cidadãos que lutam,
que não se deixam levar pelo leviano
marketing populista e que pensam no País
como verdadeiros patriotas. O noticiário de
2016 e 2017 tem servido para mostrar as
diferenças entre os estilos no mundo da
política e os perigos de cada novidade. 

A AELO, a exemplo de outras 21 entidades,
entre as quais o Secovi-SP e a CBIC,
manifestou apoio às reformas trabalhista e da
Previdência, argumentando aos
parlamentares a necessidade de aprovação
dessas mudanças para impulsionar de vez a
reação da economia brasileira. Tal apoio

persistirá, sejam quais forem os rumos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
nos próximos meses. Apesar de traumas e
decepções, acreditamos no Brasil e em seu
povo.

Por outro lado, merecidamente, esta
homenagem se destina também aos
loteadores em geral, personagens que
resistem aos desmandos dos três Poderes
constituídos e ao jogo de interesses de
determinados grupos. Apesar de toda a
sequência da grave crise política, econômica e
moral que vem atingindo o País nos anos
2000, os empreendedores de parcelamento
do solo continuam trabalhando, abrindo
espaço para a construção de moradias,
gerando empregos, pagando tributos,
contribuindo para um Brasil melhor. A tais
empreendedores, aqui está nossa
homenagem, numa edição do jornal que surge
na contramão das más notícias diárias da
mídia nacional – nem sempre divulgadas de
modo ponderado ou imparcial. Desta vez,
apresentamos novidades positivas para o
setor, a começar pelas recentes vitórias do
diálogo, como o lançamento do programa
Produlote pelo presidente Michel Temer e a
nova Resolução da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo. Esses
temas, focalizados nas páginas iniciais, são
analisados na página dupla central pelo
presidente da AELO, Caio Portugal. Nesta
foto, Caio em reunião no Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU). Boa leitura!

Associação das Empresas de 
Loteamento e Desenvolvimento 

Urbano - AELO
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O Brasil e os heróis loteadores
EDITORIAL
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Não é sempre que uma instituição do
setor imobiliário, apesar de ser a maior do
Brasil, recebe um presidente da República.
Ainda mais quando o chefe da Nação
aparece no local como portador de uma
excelente notícia. Foi o que aconteceu em 8
de agosto, com a presença do presidente
Michel Temer no Secovi-SP, entidade
parceira da AELO, para apresentar o
programa Produlote, linha de crédito há
décadas reivindicada por empreendedores
de parcelamento do solo. Havia motivos
para que a cerimônia, acompanhada por
mais de 200 empresários, parlamentares e
representantes do setor público, mostrada
pela mídia de todo o País, fosse marcada
por comemorações. 

A foto desta página é histórica: mostra o
presidente de Temer ladeado por outros três
presidentes – o do Secovi-SP, Flavio Amary;
o da AELO, Caio Portugal, e o da Caixa
Econômica Federal, Gilberto Occhi.

No evento, Michel Temer enumerou as
conquistas de seu governo, admitiu ter
vivido uma crise nos últimos meses, mas
disse que ficará no cargo até 1.º de janeiro
de 2019, após as eleições de 2018. Foi
bastante aplaudido quando admitiu que uma
das suas metas é cortar os gastos públicos,
na tentativa de evitar o aumento dos
impostos, em resposta ao apelo de Flavio
Amary no final do discurso de saudação. E
comentou que é bom sair de seu gabinete,
em Brasília, para ver o Brasil evoluindo,
como nos dois dias que passou em São
Paulo, no início da semana, ocasião em que
transferiu da União para a Prefeitura uma
parte da área do Campo de Marte,
presenciou a abertura da Feira de Veículos
e fechou a agenda no Secovi-SP.

Na sequência a uma série de grandes
vitórias, o setor de parcelamento do solo
obteve essa conquista junto ao poder
público, um novo e importante apoio às

suas atividades em todo o País, já que o
Produlote, programa de financiamento da
Caixa Econômica Federal à produção de
lotes urbanizados, vai favorecer também a
geração de empregos e contribuir para
novos lances positivos na recuperação da
economia do País. Os detalhes do
programa foram apresentados pelo
presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Trata-
se do encerramento positivo de uma antiga
luta de dirigentes do setor, como explicou,
em sua fala, o presidente do Secovi-SP,
Flavio Amary, relembrando a parceria com o
presidente da AELO, Caio Portugal, também
vice-presidente de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente do Secovi-SP, e com
outros dirigentes da AELO e do Secovi-SP.
A nova linha de crédito deverá contar com o
valor inicial de R$ 1,5 bilhão, contemplando
a criação de novos lotes urbanos, como
condomínios fechados e novos bairros nas
cidades.

Presidente Temer e 3 presidentes
REPORTAGEM DE CAPA



Além das explicações dadas pelo
presidente Michel Temer e pelo presidente
da Caixa, Gilberto Occhi, no evento do dia 8
(na foto, Caio Portugal, Lair Krähenbühl e
Vicente C. Amadei), o programa foi debatido
na reunião do CDU do dia 21 e  também
detalhado no FAQ (perguntas mais
frequentes) da Caixa Econômica Federal e
do Secovi-SP destinado a tirar dúvidas, aqui
reproduzido.

PARA QUAL FINALIDADE FOI CRIADA A
LINHA DE CRÉDITO PRODULOTE?

A linha de crédito foi criada para as empresas
loteadoras e de desenvolvimento urbano. O
objetivo da linha é apoiar as empresas na
produção de lotes urbanizados.

QUAL IMPACTO DA CRIAÇÃO DA LINHA DE
CRÉDITO NA ECONOMIA?

O impacto é o incremento na geração de
emprego e renda, pelo aumento de crédito ao
mercado. Outro ponto positivo é possibilitar o
atendimento à demanda do mercado, que é de
215 mil lotes por ano. Outro impacto importante
é na redução do custo de produção de lotes.
Atualmente, as empresas loteadoras e de
desenvolvimento urbano se financiam por meio
de private equity, recursos próprios,
securitizações e FIDC (Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios).

QUAIS AS CONDIÇÕES PARA A EMPRESA
PARTICIPAR DO PRODULOTE?

Para a empresa participar do Produlote ela
tem de atender as seguintes condições: ser
urbanizadora ou loteadora, com faturamento
superior a R$ 15 milhões; possuir experiência
com a execução de loteamento; estar com
situação cadastral regular e ter condição
econômico-financeira para tomar crédito.

QUAL FONTE DE RECURSO SERÁ
UTLIZADA PARA A LINHA DE CRÉDITO?

Os recursos são do SBPE (Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo).

COMO SERÁ REALIZADA A DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS POR ESTADO?

Os recursos serão distribuídos mediante a
demanda. Não haverá distribuição de recursos
por Estado.

O FOCO DO PRODUTO É O LOTE
POPULAR RESIDENCIAL OU OS LOTES DE
ALTA RENDA?

O Produlote não prevê direcionamento por
tipo de lote ou faixa de renda.

QUAL INFRAESTRUTURA SERÁ
OFERECIDA NOS EMPREENDIMENTOS?

A infraestrutura a ser oferecida no terreno
deve atender às exigências legais. Na linha de
financiamento do PRODULOTE pode ser
financiada a infraestrutura exigida pelo Poder
Público; e as diretrizes emitidas pelas
concessionárias – incidente e não incidente,
como, por exemplo, Limpeza do terreno;
Terraplenagem; Arruamento; Pavimentação;
Drenagem; Redes de água; Coletora de
esgoto; Estação de tratamento; Rede de
distribuição elétrica; Iluminação pública.

A CAIXA VAI ESTIMAR O VALOR E A
METRAGEM DOS LOTES?

O valor do lote urbanizado é dado pelo
mercado e a metragem é definida pelas
diretrizes urbanísticas de cada município.
Portanto, a Caixa não faz a gestão dessas
variáveis. O que a Caixa faz é a avaliação dos
lotes para constatar a aderência do valor de
venda com o valor de mercado e se a
metragem atende à legislação.

QUANTOS ADQUIRENTES (PESSOAS
FÍSICAS) DEVEM SER BENEFICIADOS,
INDIRETAMENTE, POR ESSA LINHA DE

CRÉDITO?
Considerando que

o Plano de Negócios
das Loteadoras e
Urbanizados é de
lançarem 215 mil
lotes por ano, essa
pode ser a
quantidade de
pessoas físicas
potencialmente
beneficiadas, a
depender da
velocidade de venda.

A CAIXA POSSUI
LINHAS
ESPECÍFICAS
PARA

FINANCIAMENTOS DE LOTES?
Sim. A Caixa têm linhas de financiamento

destinadas aos adquirentes (pessoa física) para
aquisição de lote; construção em lote próprio do
cliente; e aquisição de lote e construção.

A CAIXA VAI OFERECER AOS CLIENTES
LINHAS DE CRÉDITO PARA A
CONSTRUÇÃO NO TERRENO?

Sim. Ao final das obras do loteamento, os
clientes poderão obter financiamento na Caixa
para aquisição de lote, construção em lote já
adquirido, e aquisição de lote e construção.

OS LOTES SÃO APENAS PARA
HABITAÇÃO OU PODERÃO TER A
FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE
COMÉRCIOS?

Os loteamentos poderão ter comércios.
Contudo, o financiamento se limitará à parte
residencial.

QUAIS AS CONDIÇÕES (TAXA DE JUROS,
VALORES E FINANCIAMENTO) PARA OS
CLIENTES ADQUIRIREM UM LOTE?

A taxa de juros para o cliente adquirir lote é
12,25% a.a., valor mínimo de financiamento é
R$ 100 mil, e o valor máximo é de R$ 1 milhão.
A cota de financiamento é de até 50% do valor
do lote.
Este link da Caixa contém mais explicações:
http://www.caixa.gov.br/empresa/produlote/Pagi
nas/default.aspx
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A palavra “diálogo” marcou o evento de 17
de julho, no Secovi-SP, em que o secretário
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
Ricardo Salles, tendo como cenário a
desburocratização, anunciou o fim da
Resolução n.º 31/2009 da SMA, cuja edição,
oito anos atrás, havia ampliado os
problemas dos empreendedores do solo
para o licenciamento de projetos. Em ação
conjunta da AELO e do Secovi-SP junto à
Secretaria e à CETESB, durante oito anos
de negociação, essas entidades conseguem
agora um avanço, graças à abertura do
governador Geraldo Alckmin e do secretário
Salles para a troca de ideias.

Ricardo Salles, de 42 anos, formado em
Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, falou no evento de julho (foto),
aberto pelo presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP, Caio Portugal,
que passou a palavra ao presidente do

Secovi-SP, Flavio Amary. Num auditório
lotado, Salles fez uma explanação, em que
ressaltou o diálogo mantido entre a
Secretaria de Meio Ambiente, a CETESB, o
Secovi-SP, a AELO e o Sinduscon-SP, no
sentido de atenuar a burocracia imposta ao
setor imobiliário. Ele explicou que seu estilo
é o de respeitar a legislação e preservar o
meio ambiente de modo que sejam também
incentivadas iniciativas de apoio ao
desenvolvimento econômico e à qualidade
de vida. A Resolução SMA n.º 31, de 19 de
maio de 2009, dispunha sobre os
“procedimentos para análise dos pedidos de
supressão de vegetação nativa para
parcelamento do solo ou qualquer
edificação em área urbana”, levando em
consideração as leis de proteção às
florestas e, em especial, à Mata Atlântica.
Naquela ocasião, as entidades do setor
haviam protestado, mas só nos três últimos
anos foi possível um diálogo mais aberto

com a Secretaria, algo que
ganhou maior impulso neste
quase um ano de gestão do
secretário Ricardo Salles, sob
a colaboração do governador
Geraldo Alckmin.

Flavio Amary ressaltou que
já em 2009, pouco depois de
ter assumido a presidência da
AELO, permanecendo
também vice-presidente do
Interior do Secovi-SP, os
dirigentes do setor imobiliário
reagiram à falta de critério da
Secretaria do Meio Ambiente
na edição da Resolução 31,
mas que só agora, em época
de intenso diálogo, finalmente
ocorre a revisão daqueles
termos. 

Caio Portugal, que tem sido
interlocutor da AELO e do
Secovi-SP junto à Secretaria do
Meio Ambiente e CETESB, área
em que atua o diretor de Meio
Ambiente da AELO, Ronaldo
Lucas Brani, precedeu a fala do

secretário Salles, afirmando que a substituição
da Resolução 31/2009 pela Resolução
72/2017  dará “maior segurança e objetividade
a quem apresenta os projetos de loteamentos
e a quem analisa, eliminando o excesso de
discricionariedade e conciliando preservação e
ocupação”. Ele também disse que “a nova
resolução comprova o fato de ser possível
construir ambientes legais favoráveis ao
crescimento econômico, com respeito ao meio
ambiente, por meio de diálogo transparente e
vontade política”. Na reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de 21 de
agosto, Caio focalizou esta e outras recentes
vitórias do setor.

A Resolução 72/2017 traz inúmeros
avanços, que poderão ser verificados pelos
interessados por meio da internet. Seu
conteúdo integral está à disposição no site
da AELO, www.aelo.com.br, clicando-se em
Boletim Online e na edição n.º 659, de 27 de
julho.
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A correção de 
um erro de 8 anos



A reportagem de Shirley Valentin para a
“Revista do Secovi-SP” leva à conclusão de
que, “mesmo diante do golpe de uma das
mais fortes e duradouras crises, o setor de
loteamentos não apresentou, em 2016,
desempenho tão ruim”. Os empreendedores
nos municípios paulistas protocolaram, no
ano passado, 741 projetos (644 loteamentos
e 85 condomínios) para análise no Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo
(Graprohab). Apesar de o resultado ser 7%
inferior aos projetos protocolados para análise
em 2015, a quantidade de lotes foi
praticamente a mesma: 186,4 mil em 2016,
ante os 186,2 mil do ano anterior.

O município de São José do Rio Preto,
com 14 projetos de loteamentos e 7.902
lotes previstos, foi o que chegou ao maior
número de lotes protocolados no Estado de
São Paulo em 2016. Em seguida, surgem:
Cotia, com 10 projetos e 5.358 lotes
previstos; Campinas, com 8 projetos e 4.490
lotes; Mogi-Mirim, com 14 projetos e 3.979
lotes; e Limeira, com 10 projetos e 3.529

lotes previstos.
Em aprovações, houve sinal verde para 460

projetos de loteamentos, 14% a menos que
as provações de 2015 (537 novos projetos).
Estima-se que serão ofertados 133,2 mil
lotes. Conforme o “Anuário do Mercado
Imobiliário 2016”, do Departamento de
Economia e Estatística do Secovi-SP, de 2010
a 2016, o Graprohab aprovou 3.258 projetos
de loteamentos, que correspondem a 917,9
mil lotes previstos no Estado, ou a média de
465 projetos e 131,1 mil lotes por ano. 

O município de Ribeirão Preto liderou o
ranking de aprovações no ano passado, com
9.023 lotes distribuídos em 6 projetos. O
segundo lugar ficou com São José do Rio
Preto, 5.855 lotes previstos em 8 projetos,
seguido de Araraquara, 3.063 lotes em 8
projetos; Mogi-Mirim, 3.015 lotes em 6
projetos; e Votuporanga, 2.980 lotes previstos
em 5 projetos. No ano passado, 10
municípios concentraram 26% dos lotes
aprovados em todo o Estado, com 57 projetos
e um total de 35,2 mil lotes.

A população brasileira já não é a mesma. Os

diferentes arranjos familiares e a maior
presença da mulher no mercado de trabalho,
inclusive em cargos de liderança e de
destaque, mudaram as relações de consumo,
assim como os interesses. Os terrenos
diminuíram em área. Agora, a média de um
lote de alto padrão é de 420 m2. Médio
padrão, 320 m2; padrão mais econômico, 200
m2.

Agradecemos à Shirley Valentim e à Maria
do Carmo Gregório. A reportagem completa
de Shirley Valentim é encontrada no portal do
Secovi-SP, em que aparece o link da revista:
www.secovi.com.br.

“Loteamento é bem de raiz”, destacou o título
da reportagem de capa de Shirley Valentin na
edição de junho da “Revista do Secovi-SP”,
editada por Maria do Carmo Gregório,
jornalistas da Assessoria de Comunicação do
Secovi-SP. Em seu texto, que ocupou 10
páginas da revista, Shirley ressaltou na
abertura que a terra  sempre teve lugar de
destaque na história da humanidade: “Foi
protagonista na formação de pequenos
povoados, vilarejos e cidades. A disputa por
territórios resultou em guerras mundiais, civis e
revoluções. Da sua divisão, nasceram os
continentes. É da terra que brotam os alimentos
que mantêm vivos os homens e animais e a
sensação de pertencimento a este mundo.”

Em seguida, a repórter explicou: “No decorrer
do desenvolvimento mundial, foram criados
regramentos legais para garantir a posse da
terra, seu parcelamento e sua edificação. E é
no processo formal de preparação e divisão em
lotes para a venda que entra o desenvolvedor
imobiliário o loteador.”

Aqui vão alguns trechos da reportagem:
No Brasil, essa atividade econômica, a de

loteador, é desempenhada por “fortes”. Afinal,
como classificar empresários que usam
recursos financeiros próprios e assumem os
altos riscos de transformar terra bruta em
espaços urbanos totalmente preparados para
futuras edificações? Inevitável perguntar: por
que, então, eles insistem em trabalhar com
parcelamento do solo? Simplesmente porque,
sem essa atividade, as cidades, como nós as

conhecemos, e os bairros,
principalmente, não existiriam. É uma
das profissões mais antigas do mundo! 

O brasileiro tem, por raiz, o desejo de
posse da terra, e o loteamento traduz e
atende exatamente essa vontade, que é
ancestral. A atividade de
desenvolvimento urbano deve ser
estimulada, contar com legislações
adequadas e claras, livres de burocracia,
e ter investimento financeiro. (Quando a
revista já estava impressa, em 8 de

agosto, a Caixa Econômica Federal lançou o
Produlote, com a presença do presidente
Michel Temer no Secovi-SP).

O período da “espera sem fim” dá lugar a um
novo sentimento. Caio Portugal relata: “Essa
demanda é muito antiga e virou até motivo de
brincadeira. O amigo e presidente do Secovi-
SP Flavio Amary diz que éramos crianças e os
nossos pais já trabalhavam para criar linhas
adequadas de financiamento às obras de
infraestrutura de loteamentos.”

REPORTAGEM DE CAPA

Desafio dos lotes nos tempos atuais

O trabalho é maior do que a crise
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ANÁLISE DO PRESIDENTE

Neste artigo, o presidente ressalta as
vitórias do segmento da indústria de
loteamentos, relembra lutas da AELO
e sugere uma estratégia à sociedade

CAIO PORTUGAL

Por meio deste artigo na edição histórica do
jornal “AELO Informa”, manifestamos nosso
entusiasmo e temos oportunidade para uma justa
e ampla confraternização. Nossa instituição, que
– em conjunto com o Secovi-SP, SindusCon-SP,
CBIC, CBCSI e ADIT Brasil – tem atuado já há
muito tempo em defesa da atividade privada do
parcelamento do solo, congratula-se com o setor
imobiliário e com os cidadãos em geral por três
importantes conquistas dos últimos meses,
assuntos focalizados aqui e também em outras
áreas desta edição. Com base no fato de que
ninguém faz nada sozinho, desejamos ressaltar
a união entre dirigentes dessas entidades no
passado e no presente. Que todos eles – na
verdade, pelo menos uma centena – se sintam
por nós homenageados, sejam aqueles cujas
fotos estão publicadas na galeria da última
página ou em outras páginas, sejam os demais
idealistas, dos quais jamais nos esqueceremos.

Mudança na lei, a primeira conquista
A maior conquista foi a reforma pontual da Lei

Federal n.º 6.766/79, ocorrida através da edição
da Lei n.º 13.465/17, em 11 de julho. Por meio da
referida lei, veio a ser introduzida na Lei de
Loteamentos as modalidades do loteamento com
controle de acesso (§8.º do Artigo 2.º da Lei
6.766/79), condomínio de lotes (§7.º do Artigo 2.º
da Lei 6.766/79), associação dos proprietários
(Artigo 36-A), exoneração da dívida do IPTU para
lote comercializado através de compromisso de
compra e venda registrado com termo de
quitação (Artigo 167 – item 32 da Lei n.º
6.015/73).

Reproduzimos abaixo os textos
promulgados:.

§ 8o  Constitui loteamento de acesso
controlado a modalidade de loteamento, definida
nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de

acesso será regulamentado por ato do poder
público Municipal, sendo vedado o impedimento
de acesso a pedestres ou a condutores de
veículos, não residentes, devidamente
identificados ou cadastrados.

§ 7o O lote poderá ser constituído sob a forma
de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária
integrante de condomínio de lotes.    

Artigo 36-A.  As atividades desenvolvidas pelas
associações de proprietários de imóveis, titulares
de direitos ou moradores em loteamentos ou
empreendimentos assemelhados, desde que
não tenham fins lucrativos, bem como pelas
entidades civis organizadas em função da
solidariedade de interesses coletivos desse
público com o objetivo de administração,
conservação, manutenção, disciplina de
utilização e convivência, visando à valorização
dos imóveis que compõem o empreendimento,
tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-
se, por critérios de afinidade, similitude e
conexão, à atividade de administração de
imóveis.  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).

Parágrafo único.  A administração de imóveis
na forma do caput deste artigo sujeita seus
titulares à normatização e à disciplina constantes
de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma
desses atos para suportar a consecução dos
seus objetivos.

Item 32. Do termo de quitação de contrato de
compromisso de compra e venda registrado e do

termo de quitação dos
instrumentos públicos ou
privados oriundos da
implantação de
empreendimentos ou de
processo de
regularização fundiária,
firmado pelo
empreendedor
proprietário de imóvel ou
pelo promotor do
empreendimento ou da
regularização fundiária
objeto de loteamento,
desmembramento,
condomínio de qualquer
modalidade ou de
regularização fundiária,
exclusivamente para fins

de exoneração da sua responsabilidade sobre
tributos municipais incidentes sobre o imóvel
perante o Município, não implicando
transferência de domínio ao compromissário
comprador ou ao beneficiário da regularização.

Produlote, a segunda conquista
A segunda conquista buscada por todos os que

atuam institucionalmente em favor do
desenvolvimento do incremento da oferta de
lotes urbanizados foi atingida com a criação de
uma linha de financiamento à produção de lotes,
o programa Produlote, pela Caixa Econômica
Federal, em 8 de agosto, ocasião em que o
presidente da República, Michel Temer, visitou o
Secovi-SP, tema focalizado nas páginas 3 e 4
deste jornal.

Pelo menos desde 1994, havia enormes
resistências dentro da Caixa e dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento. Assim, esta
conquista para o setor, ainda que mereça
aperfeiçoamento, é o primeiro passo para suprir
parte das necessidades deste segmento
fundamental para o crescimento ordenado das
cidades. Em foto desta página dupla, Jaime
Daniel da Silva, gerente da Caixa, explica o
Produlote na reunião do CDU em 21 de agosto.
Mais detalhes neste link:
http://www.caixa.gov.br/empresa/produlote/Pagin
as/default.aspx

Perseverança, união e trabalho em
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A terceira conquista que desejo ressaltar
nesta página dupla é a revisão da Resolução
31/2009 da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA) do Estado de São Paulo. A nova
Resolução, que veio a substituir a anterior,
recebeu o número 72/2017 e consagrou uma
construção de diálogo e trabalho conjunto de
oito anos entre o setor privado –
representado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP – e o setor público – CETESB
e Secretaria do Meio Ambiente. Não foi fácil,
mas, depois de algum tempo, avançou uma
saudável troca de ideias até chegarmos à
notícia apresentada pelo secretário Ricardo
Salles em evento no Secovi-SP, focalizado

na página 5 desta edição.
O papel dos empreendedores de

parcelamento do solo resulta na criação de
bairros espalhados pelo Brasil, como o da foto
escolhida para ilustrar esta página, e continua
extremamente ativo, vencendo crises,
idealizando o futuro. É possível buscar
interlocutores, desenvolver diálogos e superar
distorções.

Estas três conquistas, aqui analisadas,
estão longe de ser corriqueiras ou tímidas.
Nós, da Diretoria da AELO, temos a convicção
de que o Brasil é uma democracia jovem e
necessita, cada vez mais que as instituições –
em especial, aquelas que representam a

iniciativa
privada – coloquem os anseios da sociedade
em primeiro lugar, dialogando, esclarecendo e
construindo a agenda da qual todos nós,
cidadãos, precisamos. O Estado deve estar a
serviço da sociedade, e não o contrário.

Ao encerrar esta mensagem, gostaríamos
de reafirmar nosso desejo de compartilhar
estas vitórias do setor com todos aqueles
abnegados que nos antecederam, desde o
primeiro presidente da AELO e todas as
Diretorias e Conselhos anteriores, assim
como todos os empreendedores que
constroem o Brasil, com seus projetos de
desenvolvimento urbano sustentável, gerando
empregos, riquezas, infraestrutura, serviços
ambientais.

A luta continua. E temos a certeza de que os
valores humanos e de democracia e livre
iniciativa serão sempre o marco condutor da
AELO, independentemente dos que venham a
conduzi-la.

O sucesso 
do diálogo na 
luta contra distorções

m equipe resultam em conquistas



Em geral, heróis têm nome e sobrenome. Ou
apelido. E são famosos com base naquilo que
fizeram de positivo para uma nação ou para
uma coletividade. Recebem homenagens,
tornam-se imortais, dão nome a ruas,
avenidas, túneis, escolas, hospitais, cidades. A
História tenta ser justa com os heróis e conta a
vida de cada um, suas passagens mais
marcantes. No entanto, quando se trata da
criação de um bairro ou de uma cidade, o
empreendedor que dá origem ao projeto
imobiliário responsável por lotes para
residências cai no anonimato. É ele quem trata
de enfrentar toda a longa burocracia para
conseguir a aprovação do projeto e depois
dedicar-se à abertura de ruas na gleba,
demarcação de lotes, preparação de serviços
e comercialização dos produtos.

Os empreendedores que criam lotes são,
portanto, heróis anônimos. Respeitam leis
cada dia mais rígidas e se equilibram entre o
risco de sofrer prejuízo financeiro e a ameaça
de ser chamado de “especulador imobiliário”.
São personagens de garra, que resistem aos
desmandos das elites dos poderes
constituídos – Executivo, Legislativo e
Judiciário.

Há exceções, quanto ao anonimato. Em São
Paulo, Veridiana Prado, proprietária de
extensas áreas ao sul do córrego do
Anhangabaú no início do século passado, ficou
famosa ao dividir sua gleba em lotes,
originando a urbanização de uma parte do
centro da cidade e do bairro da Consolação,
região dos pioneiros jogos de futebol, tempos
de Charles Miller. A empreendedora é

relembrada:
a rua que vai da Avenida Higienópolis, na
altura da Universidade Mackenzie, ao Largo
Santa Cecília tem o nome de Dona Veridiana.
Nessa rua, por sinal, fica a sede do
SindusCon-SP, uma das entidades parceiras
da AELO.

O jornal “AELO Informa”, que há quase dois
anos criou seção “No Alto do Pódio” para
destacar, em cada edição, um empreendedor
de idealismo e de sucesso no parcelamento do
solo, desta vez abre exceção ao estender a
homenagem a uma coletividade, ao conjunto
de empreendedores que lutam, sobrevivem e
inspiram novos talentos. Heróis da economia
brasileira. Heróis que geram empregos,
moradias e impostos, criam bairros e cidades,
e não desanimam enquanto se defrontam com
barreiras de todos os tipos.

Não por acaso, em determinadas

homenagens,
empreendedores de parcelamento do solo
foram chamados de “novos bandeirantes”.
Tudo a ver. Assim como os bandeirantes dos
séculos 16 e 17 se embrenhavam nas matas
do sertão rumo ao oeste, ampliando os
domínios e plantando vilas que se tornaram
cidades, há vários municípios surgidos no
século 20 em função do trabalho dos
loteadores. No Estado de São Paulo, o avanço
das ferrovias a partir de Bauru em direção ao
Rio Paraná, foi fundamental, mas o
assentamento dos trilhos propiciou não só a
evolução de pequenos núcleos habitacionais
como indicou a necessidade de urbanização
de glebas. Seria extensa a lista dos que
partiram para essa missão desbravadora ao
estilo, por exemplo, de Alberto Morato
Krähenbühl, responsável direto pela
consolidação de inúmeros municípios do oeste
paulista. O Norte do Paraná, Mato Grosso,
Rondônia e outros Estados também ganharam
cidades dessa forma, com muito trabalho dos
empreendedores.

Os novos bandeirantes de hoje continuam
plantando bairros e cidades e também
defendendo a democracia e a economia do
país. Esta página exibe duas fotos: a do
Monumento às Bandeiras, obra de Victor
Brecheret, um dos cartões postais de São
Paulo, ressaltando os desbravadores estilo
Fernão Dias, e a do Impostômetro mantido
pela Associação Comercial de São Paulo em
sua sede junto ao Pátio do Colégio, local da
fundação da cidade. Heróis do passado, em
pedra. Heróis do presente, em carne e osso,
honrando a sagrada condição de cidadãos,
trabalhando e pagando impostos. E quanto
dinheiro em impostos...
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Esta segunda parte da seção “No Alto do
Pódio” tem o propósito de homenagear os
brasileiros em geral, aqueles que lutam de
modo anônimo pelo País, nos mais
diferentes tipos de trabalho. Seria
redundante afirmar que o Brasil, vive grave
crise política, econômica e moral.
Desnecessário relembrar detalhes do
noticiário dos últimos anos. Os leitores do
“AELO Informa” serão poupados. 

O ângulo que pretendemos focalizar aqui,
sem mencionar partidos e empresas, é o da
resistência do povo a tantos desvios no
comportamento de uma parte de políticos, de
empresários e da mídia. Brasileiros anônimos
foram às ruas nos primeiros meses de 2016
e exigiram mudanças. Em 13 de março, só
na Avenida Paulista, em São Paulo,
estiveram mais de 2 milhões de pessoas, em
verde e amarelo, exigindo um novo governo

e o fim da corrupção. A massa foi atendida,
houve troca de governo em 12 de maio,
confirmada em 31 de agosto. Recentes
turbulências à parte, algo evoluiu. E as ruas,

menos cheias (foto), dão o recado: os
autênticos cidadãos recolheram seus
protestos a céu aberto, mas não desistiram
do Brasil. As eleições de 2018 vêm aí.
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O brasileiro não desistiu do País
NO ALTO DO PÓDIO – 2



Já nos anos 1980, as notícias sobre as lutas
e o sucesso da AELO levaram empresas do
Interior paulista a se interessar pela entidade e
a pedir admissão no quadro de associados.
Com isso, nosso campo de atuação se
ampliou, deixando de ficar restrito à região
metropolitana de São Paulo. Houve também
um real fortalecimento da AELO. Na década de
1990, foram criadas as primeiras delegacias
regionais, cujo número depois cresceu. Nos
últimos dez anos, com a consolidação do
Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU),
integrado pela AELO, Secovi-SP e SindusCon-
SP, as reuniões periódicas desse órgão, na
Capital, passaram a ser o cenário mais amplo e
mais adequado para a troca de ideias, tendo
como coordenador Caio Portugal.

Paralelamente ao sucesso do CDU em
termos nacionais, permanece válido o
empenho da AELO em valorizar as
representações regionais no Estado de São
Paulo. As delegacias vêm merecendo especial
atenção do presidente Caio, que delegou
poderes a dois de seus diretores para
aprimorar ainda mais a rede: Ângela Aparecida
de Paiva Fernandes, de Assuntos Regionais e
representante da AELO no Vale do Paraíba, e
Jorgito Donadelli, de Relações Institucionais,
além de regional em Franca. Os dois (fotos)
são “as caras da AELO” no Interior paulista. 

Da clássica e renovada Barcelona, na Europa, para a
fantástica Nova York, na América do Norte. Crie uma
frase para esta cidade que atrai multidões e inspira
músicos e cineastas, e concorra a um livro. Na edição
anterior deste jornal, os vencedores da frase sobre
Barcelona foram Augusto Luppi e Antonio Basile. Com a
frase “Barcelona, a Paris com praia”, Luppi ganhou um
livro.  O segundo livro vai para Basile, com a frase
“Inspire-se em Barcelona”, pela qual ele ressalta os dois
significados do verbo inspirar: introduzir ar nos pulmões;
fornecer ou receber estímulo, ideia, influência, sugestão.
Barcelona, lamentavelmente alvo de atentado terrorista
em agosto, recebeu a solidariedade do mundo. Tendo ou
não visitado Nova York, leve em conta as experiências
próprias ou dos artistas e envie sua frase sobre essa
metrópole por email para aelo@aelo.com.br até 16 de
outubro. 

12n informanAELO Setembro/Outubro - 2017

Concurso: 
uma frase para NY

As caras 
da AELO no
nosso nterior

ESTADO DE SÃO PAULO



O empresário Walter Mota (foto),
presidente da AELO Ceará e vice-
presidente de Loteamentos do Secovi-CE,
esteve em São Paulo para participar da
reunião do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), em 21 de junho, na sede do
Secovi-SP, e voltou a visitar a cidade para
acompanhar o anúncio do programa
Produlote pelo presidente Michel Temer, em
8 de agosto. Mota, diretor de Novos
Negócios da empresa Walter Mota
Empreendimentos, de Fortaleza, atua no
mercado imobiliário há mais de 20 anos e
tem percebido a tendência de
reaquecimento dos negócios na área de
loteamentos no Nordeste e, em especial, no
Ceará, cuja AELO de âmbito estadual é
associada da AELO fundada em São Paulo
em 1981 e hoje presidida por Caio Portugal.
Como coordenador do CDU, Caio convidou
Mota para compor a mesa na reunião do
CDU. A parceria entre as duas AELOs
começou há mais de cinco anos, por meio
de Mota e do presidente do Secovi-CE,
Sérgio Porto.

A empresa Walter Mota desenvolve
projetos de loteamentos qualificados,
loteamentos em condomínios fechados e
bairros planejados, principalmente na região
metropolitana de Fortaleza, e ganhou o
Prêmio Master Imobiliário 12 vezes. Nos
últimos 18 anos, foram lançados mais de 30
empreendimentos, entre os quais os já

concluídos Morada do Sol, Junco Residence
e Alto da Boa Vista. 

Na atualidade, destaca-se o projeto Terras
Belas, a 20 minutos do centro da capital
cearense, com acesso facilitado por vias
modernas. É um projeto de alto padrão, com
Centro de Lazer (foto), em que se estimula

a prática de exercícios. Há também áreas
em que são preservadas matas naturais. O
empreendimento dá especial atenção às
mais rígidas normas de segurança, como
portarias específicas para moradores,
visitantes e prestadores de serviço, controle
de acesso por meio de cartão de
identificação, vigilância móvel, cerca elétrica
e monitoramento 24 horas.

Fortaleza, situada no litoral, tem 34
quilômetros de praias e atrai turistas de todo
o Brasil e do exterior. A população do
município é de 2 milhões e meio de
habitantes. Sua região metropolitana já
passa dos 4 milhões de moradores, a sexta
mais populosa do Brasil. 

Walter Mota, força do Ceará na AELO
PARCEIROS PELO BRASIL
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Walter Mota, do Ceará, aparece na
extremidade esquerda desta foto da mesa
principal da reunião do CDU em que o
grande tema foi o financiamento para
produtores de lotes. Ciro Scopel, Vicente
Amadei, Caio Portugal, Elias Zitune e
Ângela Paiva completam a mesa. A AELO
tem associados em 12 Estados – São
Paulo, Paraná, Minas, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, Bahia,
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do
Norte, Pará e Rondônia –, unidos pelas
causas em comum. Vários deles
participam do CDU.

Associados de 12 Estados se unem pelas causas justas



O Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU), criado em 2000, em São Paulo, para
unir forças da AELO, do Secovi-SP e do
SindusCon-SP nos debates sobre os
problemas e as soluções do segmento de
parcelamento do solo, está completando 17
anos de constante evolução. Nos seus
primeiros anos, o CDU, era restrito a
dirigentes e empresas de cidades paulistas,
mas foi ampliando seu campo de atuação.
Hoje, suas concorridas reuniões costumam
receber cerca de cem interessados, muitos
deles vindos de Estados de todas as
regiões do País. No encontro de 21 de
agosto, estiveram mais de 120. “Esses
participantes não se limitam a comparecer.
Eles atuam diretamente, fazendo perguntas,
trocando ideias, lançando ações, num belo
processo de união”, explica o coordenador
do CDU, Caio Portugal, presidente da AELO
e vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP.

Comitê cresce e multiplica ações
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Trinta e seis anos separam as duas
fotos desta página, que dizem respeito à
origem da AELO e ao atual momento da
nossa entidade. A foto de 1981 foi cedida
pelo empresário imobiliário Carlos
Machado Brito, do Rio de Janeiro; a de
2017 faz parte do acervo da AELO. O
professor Vicente C. Amadei aparece em

ambas – a primeira, de sua época de
pioneiro da AELO, quando de uma
palestra de Brito (o terceiro da esquerda
para a direita) na FIESP; a segunda, de
recente reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano, no Secovi-SP.

O jornal “AELO Informa” teve contato
com Carlos Machado Brito, que

permanece em atividade no Rio, por meio
de sua empresa, a Biplan Imóveis, e
prepara um livro sobre o drama da
favelização. A história da AELO tem em
Brito um personagem marcante, pois foi
ele quem presidiu, em 24 de fevereiro de
1981, como presidente em exercício da
Associação Nacional dos Empresários de
Loteamentos (ANEL), a reunião para a
formação da entidade dos loteadores do
Estado de São Paulo, na sede do
Sindicato dos Corretores, no Centro da
capital paulista. Assim, nasceu a AELO.
E, por aclamação, Luiz Caldin foi eleito
presidente, tendo sido sucedido em
fevereiro de 1982 por Lelivaldo Benedicto
Marques, e por Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque em setembro do mesmo
ano.

Carlos Machado Brito recorda a época
posterior à edição da Lei Federal n.º
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre parcelamento do solo
urbano, quando, em 30 de junho de 1980,
empresários de vários Estados criaram a
ANEL, tendo Luiz Alberto Caldas de
Oliveira como presidente e Brito, vice. O
estatuto da ANEL previa a fundação de
entidades estaduais. A associação do Rio
foi formada em junho de 1980, com Brito
na presidência. A de São Paulo, a AELO,
surgiria oito meses depois. “Em 1983,
recebi do então presidente da AELO,
Marcos Cintra, uma carta de apoio à
minha atuação por uma legislação federal
justa, e previ que a AELO seria a maior
das entidades”, disse Brito em entrevista
a este jornal. “Não me enganei. Hoje,
mesmo à distância, acompanho as
notícias e também comemoro o sucesso
dos presidentes da AELO, em especial
Caio Portugal, a quem envio minhas
felicitações.”

O conteúdo da entrevista ao jornal
“AELO Informa”, realizada em julho, terá
sequência no boletim semanal “AELO
Online”, focalizando também o livro do
empresário, a ser lançado. Para os
interessados em trocar ideias com o
dirigente carioca, estes são os contatos:
Carlos Alberto Brito, Diretor da Empresa
Biplan Imóveis, Estrada do Monteiro,
1.691, bairro de Campo Grande, Rio de
Janeiro-RJ, CEP 23045-830; telefone (21)
2413-2126; email
biplanbritoimoveis@yahoo.com.br.

HISTÓRIA
15n informanAELOSetembro/Outubro - 2017

Brito relembra 
a fundação da AELO



O sucesso da AELO e do Secovi-SP na luta
para valorizar a atividade de parcelamento do
solo se deve à união de pelo menos cem
dirigentes idealistas. Nesta galeria, aparecem
27 deles, pelos quais são também
homenageados os demais. Ninguém faz nada
sozinho. Estas 13 fotos mostram, pela ordem:
1 – Marcos Cintra, 3.º presidente da AELO
(1982-1986); 2 – O saudoso Maurício Scopel
(à dir.), pres. 1989-1995, ao lado de Sérgio

Guimarães (1997-2001) e Lair Krähenbühl; 3
– Ciro Scopel, Ronaldo Lucas Brani e Claudio
Bernardes; 4 – Roland Philipp Malimpensa (à
esq.), pres. 2001-2005, e Caio Portugal, na
AELO; 5 – Roland, Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo, pres. 2005-2011, e outros, em
missão externa; 6 – Antonio Basile, Luiz
Eduardo, Flavio Amary, pres. 2009-2011,
Caio, Roland e Joaquim Ribeiro; 7 – Arthur
Matarazzo Braga; 8 – Ceci Soares

Krähenbühl Piccina; 9 – Ângela Paiva (centro)
e Mariângela Iamondi Machado (à dir.); 10 –
Jorgito Donadelli e Ângela; 11 – Elias Zitune,
Lair, Carlos De Gióia, pres. 1993-1995, e
Caio; 12 – Paulo Velzi, Luís Paulo Germanos
e Jaques Zitune; ao fundo, Christian Cimino e
Antonio Guedes; 13 – Ciro, Flavio e Vicente
C. Amadei em reunião do CDU de 21 de
agosto com Jaime Daniel da Silva, da Caixa
(à dir.).

União! Ninguém faz nada sozinho
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