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A força da AELO tem nome:
União. O sobrenome: Diálogo.
Presidente, diretores e
conselheiros incentivam 
o diálogo por 

soluções para os problemas.
Loteamento de qualidade
respeita as leis, a 
natureza, o ser humano.
Loteamento combina 

com desenvolvimento, num
Brasil que já sabe: 
reformar para mudar. 
Agora!  
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CAIO PORTUGAL

Esta árvore, relíquia da Fazenda Capoava, no
município de Itu, Estado de São Paulo, existe
há mais de 400 anos. É uma figueira nascida
na época em que o Brasil estava sendo
colonizado. Permanece firme e forte, como
queremos que o País seja. Ela é tão grande
que poderia justificar a fama espalhada na TV,
nos anos 1960, pelo comediante ituano
Simplício e assumida pela cidade: “Em Itu,
tudo é grande.”

No futebol, dizem que “treino é treino, jogo
é jogo”. O governo Jair Bolsonaro completou
100 dias em abril. Time escalado, inicialmente
atuando em estilo de treino, de avanços,
polêmicas e recuos, com interferência de
parentes e do estranho personagem em exílio.
Um governo sob a constante cobrança da
mídia, na qual uma poderosa parcela não se
limita a noticiar e analisar: tenta influir no jogo,
com seus motivos e interesses bem definidos.

O Poder Executivo, assumido por Bolsonaro

por meio da democracia, deve agora tentar
superar o período de “treino” e de conflitos
com os demais Poderes instituídos –
Legislativo e Judiciário – e com o chamado
Quarto Poder, a Imprensa. É hora de jogar, de
governar de fato.

E nós, empreendedores, temos de assumir
papel fundamental pelo equilíbrio da Nação,
em apoio ao presidente eleito, aos ministros, e
em estímulo aos parlamentares que votarão
sobre importantes projetos, a começar pela
imprescindível reforma da Previdência. Os
associados da AELO não devem abrir mão do
direito de influir no processo: podem e devem
se empenhar em seus contatos com
deputados e senadores, focando na certeza de
que este é o momento de as atividades
produtivas conduzirem a agenda necessária ao
País.

O título do editorial anterior deste jornal foi
“O Brasil não pode perder mais tempo!” Não
pode, mesmo! Estamos todos nesse time. É
hora de jogar. E vencer!

TREINO É TREINO,
JOGO É JOGO
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Na reunião do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) de 20 de fevereiro (foto), e na
eleição na AELO, em 18 de março, tivemos
cenas marcantes. Entre os dois eventos, em 24
de fevereiro a associação completou 38 anos.
O aniversário foi festejado no CDU – comitê
coordenado pelo presidente Caio Portugal e
integrado pela AELO, Secovi-SP e SindusCon-
SP. Os aplausos à AELO e ao presidente,
liderados por Mariangela Iamondi Machado,
docente da Universidade Secovi, tomaram
conta do salão lotado, no Secovi-SP, em São
Paulo.

Mariangela (foto) elogiou “a dedicação
e a determinação de Caio Portugal na
defesa dos interesses prioritariamente da
sociedade, e não apenas do setor de
Desenvolvimento Urbano”. E disse
representar a opinião de quem
acompanha a luta da AELO: “Caio, além
do seu maravilhoso desempenho,
trabalhando também pelo Secovi-SP e
pelo CDU, ressaltamos a excelente
atuação de sua Diretoria, conselheiros e
funcionários.” Caio agradeceu e afirmou
que é um trabalho coletivo e histórico,
de dirigentes da  AELO. Não só nas suas
gestões.

Um mês depois, na sede da AELO, houve
eleição para o Biênio 2019-2021,
apuração e posse do reeleito Caio
Portugal e dos demais integrantes da
chapa única “Evolução e Desenvolvimento
da Indústria de Loteamentos Urbanos
para o Brasil” (a chapa completa está na
página 2). Jaques Zitune, do Conselho
Fiscal e da Comissão Eleitoral (foto),
agradeceu ao presidente Caio pelo
empenho nas suas gestões, destacando
que a AELO tem tido crescimento e
grandes vitórias.

AELO 38
ANOS, 
CAIO É
REELEITO
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O momento especial vivido pela AELO neste
início de 2019, em que são colhidos frutos do
trabalho e das vitórias dos últimos anos, levou a
entidade a ampliar o número de páginas do
jornal periódico impresso “AELO Online”. As
habituais 12 páginas já haviam crescido para 16
em 2017. Agora, diante de tantos temas de
destaque, estamos chegando ao recorde de 20
páginas de alta qualidade gráfica, com tiragem
ainda maior, alcançando mais leitores e
valorizando o investimento dos anunciantes.
Desta vez, os textos do jornalista Luiz Carlos
Ramos e os artigos de dirigentes da AELO
ganham o reforço de fotos do experiente
profissional Calão Jorge. Bem-vindo, Calão.

Estas duas páginas mostram a eleição,
apuração, posse e balanço na sede da AELO em
18 de março, ocasião em que o presidente Caio
Portugal conversou de modo informal com o
vice-presidente eleito Luís Paulo Germanos (à
direita, na primeira foto), com os oito membros
da Comissão Eleitoral e com conselheiro
Antonio Basile.

Os oito membros aparecem nestas fotos:
Osmar Barbosa (Elipsa Incorporações), que
contou os votos dos associados; Adriana
Miyuki Tanaka (Independência

Empreendimentos), Odilon Bado Castriota
(SCDU Urbanismo), Jaques Zitune (Zitune
Emprendimentos Imobiliários); os advogados
Carlos Eduardo de Castro Souza e Renata
Mathias de Castro Neves, ambos do Conselho
Jurídico da AELO; Luiggi Alan Brancatti
Esposito (C.Munhoz Empreendimentos) e
Ailton Vendramini (Veccon). O diretor de
Relações Institucionais, Jorgito Donadelli,
participou da contagem dos votos.

Sem terno e sem gravata, Caio Portugal

rememorou recentes vitórias da AELO e de
entidades parceiras, como a decisão da Justiça
de rejeitar o recurso da Cetesb contra sentença
de 2018, que havia obrigado aquela empresa
governamental paulista a deixar de colocar em
prática o aumento abusivo de taxas para novos
projetos de loteamento (detalhes na página 12).
E Caio emendou: “Mas ainda temos muitos
planos e lutas pela frente, como a necessidade
de o Congresso Nacional aprovar a reforma da
Previdência.”

DA ELEIÇÃO AO BALANÇO E PLANOS
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O jornal “AELO Informa” pediu, e Caio
Carmona Cesar Portugal aceitou posar diante
da Galeria de Presidentes da AELO (foto),
após a reeleição, em 18 de março. No
comando desde 2011, ele começou a ter
contato com a AELO quando estudante de
Direito na PUC de São Paulo e de
Administração de Empresas na Fundação
Getúlio Vargas, estimulado pelo seu pai,
Geraldo José Cesar Portugal. Ex-dirigente da
entidade, Geraldo permanece na empresa GP
Desenvolvimento Urbano, que fundou na
região metropolitana de São Paulo. Sua filha
Ruth Carmona Cesar Portugal também atua
na GP, ao lado de Caio, e é membro do
Conselho Fiscal da AELO. Nos anos 1990, Caio
teve aulas de loteamento como professor
Vicente C. Amadei e começou a frequentar o
Secovi-SP, onde hoje é vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
A AELO original, fundada em 24 de fevereiro
de 1981, em São Paulo, como parte do
desdobramento da Associação Nacional dos
Empresários de Loteamentos (ANEL) em
entidades estaduais, vem crescendo sempre,
até chegar ao atual estágio: com associados
de 16 Estados. São 16 bandeiras. Adesões
mais recentes: empresas de Santa Catarina e
do Rio de Janeiro. Em 2018, adotamos nova
logomarca, verde e amarela.
A História é revivida aqui por meio da Galeria
dos Presidentes, numa sequência de fotos,
com os dez dirigentes que ocuparam o cargo.
Da atualidade ao passado, da esquerda para a
direita: Flavio Amary (2009-2011), Luiz Eduardo
de Oliveira Camargo (2005-2009), Roland
Philipp Malimpensa (2001-2005), Sérgio

Guimarães Pereira Júnior (1995-2001), Carlos
De Gióia (1993-1995), Maurício Pereira Scopel
(1989-1993), Edgar de Souza (1986-1989),

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
(1982-1986), Lelivaldo Benedicto Marques
(1982) e Luiz Caldin (1981-1982).

GALERIA QUE REVIVE A HISTÓRIA
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A Lei do Distrato, sancionada em dezembro
de 2018 pelo então presidente Michel Temer,
após aprovação no Congresso Nacional, foi
recebida com otimismo pelos empreendedores
imobiliários de todo o País. A reivindicação por
regramentos claros vinha sendo exigida pelo
nosso setor e esteve constantemente em pauta
nas reuniões do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP, sob a coordenação de Caio
Portugal (foto), presidente da AELO. A Revista
Secovi-SP, que tem como editora a jornalista
Maria do Carmo Gregório, publicou na edição
n.º 300, de fevereiro/março, reportagem de
capa, com texto de Shirley Valentin, indicando
que, com essa nova lei, todo o sistema passa a
funcionar com segurança e o devido respeito à
transparência entre incorporadores, loteadores,
compradores e agentes financeiros.

O “AELO Informa” pediu à Maria do Carmo e à
Shirley permissão para compartilhar com
nossos leitores a excelente reportagem.
Agradecemos a elas. Nestas duas páginas, está
o resumo do texto, que surge integral no site
www.secovi.com.br.

O FIM DE ANTIGO PROBLEMA
Depois de atravessar a tempestade perfeita,

que uniu a pior crise político-econômica
brasileira, com duração de cinco anos, a um
grande número de quebras de contratos de
compra de imóveis, os empreendedores
imobiliários voltaram a respirar aliviados a partir
da publicação da Lei n.º 13.786 no Diário Oficial
da União, em 28 de dezembro de 2018.

É ela que regulamenta os distratos – acordos
bilaterais e resoluções contratuais por
inadimplência –, problema que travou o
mercado de incorporação e loteamentos,
gerando desequilíbrio econômico, tanto para os
empreendimentos quanto para os condôminos
adimplentes, interferindo drasticamente na
geração de emprego e renda.

“A Lei representa inúmeros avanços e protege
o consumidor e o produtor de imóvel,
respeitando o contrato, a transparência e o
equilíbrio na relação entre ambos”, opina Caio
Portugal, vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP e
presidente da Associação das Empresas de
Loteamento e Desenvolvimento Urbano (AELO).

Ele foi um dos principais interlocutores do setor
junto ao governo. Dedicou-se, ainda, a elaborar
sugestões ao Projeto de Lei transformado em
legislação, em parceria com o então presidente
do Secovi-SP e atual secretário de Estado da
Habitação de São Paulo, Flavio Amary, e
amparado por um corpo de advogados do
Conselho Jurídico da entidade, composto,
dentre vários nomes, por Abelardo Campoy
Diaz, Marcelo Terra, Olivar Vitale e Tácito
Barbosa Coelho Monteiro Filho. No final do ano
passado, inclusive, esse grupo e outros
membros do conselho jurídico da vice-
presidência de Incorporação e Terrenos Urbanos
apresentaram item por item da lei dos distratos,
em evento para os associados do Sindicato da
Habitação.

A atividade imobiliária é regida, basicamente,
por duas leis federais: a Lei n.º 4.591/1964, que
trata da incorporação de condomínios edilícios,
e a Lei n.º 6.766/1979, que rege o parcelamento
do solo urbano, os loteamentos.

Para corroborar com as relações de consumo,
foi editado o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), em 1990, que trouxe em seu artigo 53,
no caput, a determinação de ser nula de pleno
direito qualquer cláusula contratual que
implicasse perda de todas as parcelas pagas por
parte do adquirente. Contudo, em seu
parágrafo primeiro, o CDC falava da
necessidade de regulamentar os critérios
objetivos do montante que poderia ser retido e
devolvido em caso de rompimento contratual.
“Esse dispositivo foi vetado, porque o legislador

considerou, naquele
momento, não ser capaz de
definir os critérios para
regrar a matéria”, diz
Portugal.

Contestações desaguaram
no Poder Judiciário, que não
construiu normas claras para
a devolução de valores em
caso de ruptura contratual
por responsabilidade do
adquirente, gerando
insegurança para o
comprador e o
empreendedor imobiliário.
“Agora, foram definidos
esses critérios objetivos, que
regulamentam as inúmeras

hipóteses de desistências de contratos”, ressalta
Caio.

Olivar Vitale, advogado do Conselho Jurídico
do Secovi-SP e presidente do Ibradim (Instituto
Brasileiro de Direito Imobiliário), faz coro às
declarações de Portugal e diz que a lei de
distratos nasce para trazer segurança jurídica
aos envolvidos. Ele explica que as decisões
divergentes no Poder Judiciário e a falta de
regramento específico acabou por criar dúvidas
no negócio, especialmente no que diz respeito
à condição do contrato como instrumento
irretratável e irrevogável versus a eventual
vontade do comprador de simplesmente
desistir do negócio, sem motivação. Essa
desistência imotivada de compradores, muitas
vezes apoiada pelo Poder Judiciário, gerou falta
de capital para a conclusão das obras e arruinou
o sonho da compra do imóvel de muitos bons
pagadores: “Com a nova legislação, fica claro o
que acontece com quem deixar de pagar as
prestações da compra do imóvel e também
com o empreendedor”, reforça.

De acordo com Vitale, em caso de distrato ou
resolução contratual por culpa do comprador, a
lei estabelece a devolução de até 25% dos
valores pagos para empreendimentos de
incorporação imobiliária não sujeitos ao regime
de Patrimônio de Afetação, e de até 50% em
caso de empreendimentos com Patrimônio de
Afetação. Esses percentuais são definidos nos
contratos de compra do imóvel assinados entre
as partes. (Continua na próxima página)

LEI DO DISTRATO, AFINAL, É REAL
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O advogado Luís Paulo Germanos (à esquerda
na foto), vice-presidente da AELO e membro do
Conselho Jurídico da entidade, escreveu este
artigo.

Em vigor desde 27 de dezembro de 2018, a Lei
Federal n.º 13.786, também conhecida como Lei do
Distrato, acaba de completar os primeiros 100 dias e
convida o operador do direito ao debate,
remanescendo, especialmente no âmbito do Poder
Judiciário, o foco dessa profunda discussão.
Certamente, a dúvida mais substancial consiste na
possibilidade, ou não, de sua aplicação aos contratos
de venda e compra firmados anteriormente à edição,
não restando questionamentos acerca da submissão
dos novos contratos ao novo comando legal. 

Ao observar o recente regramento, o Juiz de
Direito da 7.ª Vara Cível do Foro Central da Capital
de São Paulo achou por bem, em decisão proferida
nos autos n.º 1070803-55.2018.8.26.0100, no dia 10
de janeiro de 2019, aplicar a nova lei, por entender
que, mesmo sendo posterior ao contrato firmado
entre autor e réu, não traria prejuízo demasiado ao
consumidor, “não havendo que se falar na aplicação
de tal regra somente nos contratos instituídos a
posteriori da publicação e vigência da nova redação
trazida pela Lei 13.786/2018”. Além disso, ao cotejar
o contrato objeto da ação com a lei, o magistrado
verificou que os percentuais de devolução previstos
na nova regra eram mais benéficos ao consumidor,
concluindo estar diante de norma de retroatividade

média, isto é, que se opera quando a nova lei, sem
alcançar os atos ou fatos anteriores (data de
assinatura do contrato), atinge os seus efeitos ainda
não ocorridos (no caso, a rescisão). 

Entendimento igual, porém, não sustentou o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em
1.º de abril p.p., nos autos da apelação cível n.º
1016500-28.2017.8.26.0003, decidiu pela
inaplicabilidade da nova lei sob pena de ofensa ao
ato jurídico perfeito, não sendo permitido, nesse
momento, segundo constou no aresto, surpreender
o consumidor que contava com o respaldo da
jurisprudência há muito consolidada sobre o tema.
Na esteira do Tribunal Bandeirante, a 2.ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça, enquanto
apreciava questão de ordem arguida pelo Ministro
Luis Felipe Salomão, decidiu igualmente pela
inaplicabilidade da nova regra, demonstrando que,
em razão da irretroatividade da lei, não seria possível
a modificação do entendimento jurisprudencial em
processos pendentes de julgamento, mesmo com a
posterior mudança normativa. 

Decorridos mais de cem dias de sua publicação, o
entendimento acerca do alcance da aplicabilidade
da nova lei ainda reclama, em nosso sentir, certo
amadurecimento ao intérprete que, mesmo quando
optar pelo acervo jurisprudencial já construído para
julgar questões que envolvam contratos anteriores
ao novo regramento, a utilizará, no mínimo, como
parâmetro para pautar a solução dos casos
concretos. E, ao empreendedor, reforçamos o nosso
aconselhamento para correta e prontamente
adequar os novos contratos aos estritos termos da
lei. Nunca é demais trazermos os incansáveis dizeres
do eloquente jurista baiano Rui Barbosa: “Com a lei,
pela lei e dentro da lei; porque fora da lei não há
salvação

A REGRA DO SETOR DE LOTEAMENTOS
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No setor de loteamentos, a regra da Lei do Distrato é
sucinta, com previsão da cláusula penal de perda pelo
comprador inadimplente de até 10% do valor de
contrato de venda atualizado, explica o texto da
jornalista Shirley Valentin: a corretagem, quando
integrante do preço de venda e de conhecimento do
consumidor, fica retida por quem a recebeu, ou seja,
não será devolvida ao comprador. Caio Portugal conta
que a legislação previu um eventual desconto de
obrigações acessórias decorrentes da aquisição do
terreno, como o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), taxas associativas, valores referentes a consumo
de água, luz e esgoto, que estejam sem pagamento. “A
grande inovação fica com a fruição, que ganhou
critérios objetivos de regulação”, analisa Caio.
O presidente da AELO comenta que, a partir da
transmissão da posse, momento em que o
comprador já pode usar o terreno, será permitido
cobrar 0,75% ao mês do preço de contrato pelo
período que o inadimplente ficar de posse do imóvel,
até que ele o devolva ao loteador. “A lei também
previu uma regra de devolução diferente das súmulas
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
determinavam a devolução em uma única parcela.
Agora, é possível devolver os valores em até 12
parcelas, a partir da data do recebimento do lote pela
empresa.”
Com base na lei, se o inadimplente ceder os direitos
do contrato a um terceiro, o incorporador fica
impedido de cobrar qualquer taxa por isso, mas pode
fazer uma avaliação de crédito desse terceiro
comprador. Estando tudo certo, a empresa tem de
realizar o negócio.

A MATURAÇÃO DE UMA LEI
O texto da Lei do Distrato é resultado de décadas de
debates sobre o assunto, conta Caio Portugal, que
aponta: “A versão final aprovada traz previsibilidade e
transparência na relação de compra e venda. O maior
exemplo disso é a exigência de um quadro resumo
nos contratos, com a finalidade de dar clareza a
inúmeras questões, como prazo de entrega do
imóvel, penalidades, aplicação da fruição e
possibilidade de revenda. Dessa forma, ao assinar o
contrato, o cliente fica sabendo, por exemplo, que a
rescisão unilateral por inadimplemento vai gerar
ações penais”, Para ele, só assim será possível mitigar,
em médio prazo, os riscos da transação.
Contratos antigos não precisam ser aditados ou
ajustados às novas regras. Contudo, a lei dá 30 dias
para que a falta do quadro-resumo nos contratos
novos seja corrigida, sob pena de desfazimento do
negócio, a critério do comprador. Caio lembra que, de
2009 a 2011, houve uma forte valorização dos preços
dos imóveis, beneficiando os compradores
investidores – que mais tarde se mostraram
especuladores –, e o distrato era inexistente, o que
levou empreendedores a enormes prejuízos. Alguns
até quebraram. “O setor ganhou novo ânimo com
essa legislação, que deverá ser aplicada corretamente.
Acredito que criaremos um processo de autoconduta
e autorregulamentação, que levará a um incremento
no setor, com transparência, previsibilidade, regras
claras e a correta decisão da compra do imóvel por
parte do consumidor.”, finaliza Caio Portugal.

Os primeiros 100 
dias da nova lei



O advogado Marcos Saes, que vinha
dividindo sua vida entre seus escritórios
em Florianópolis e no Rio de Janeiro e as
necessárias idas a Brasília, incorporou São
Paulo ao seu roteiro: ele é o novo diretor
de Meio Ambiente da AELO. Logo após a
eleição da chapa, Saes (foto) esteve na
sede da entidade para pesquisar
documentos e concedeu entrevista ao
“AELO Informa”, depois de ter conversado
com o presidente Caio Portugal. Ele disse
ter planos para continuar defendendo,
agora como diretor, a luta da AELO pelo
equilíbrio entre a defesa do meio ambiente
e o potencial de desenvolvimento do setor
imobiliário do País. 

Marcos Saes fez questão de destacar seu
orgulho por ser sucessor de Ronaldo Lucas
Brani, que por mais de 20 anos foi diretor
de Meio Ambiente e que agora integra o
Conselho Consultivo. “Conheço e admiro a
experiência de Ronaldo a respeito da
legislação que rege o meio ambiente e a
atividade imobiliária. Vamos continuar
juntos”, afirmou. O novo diretor explicou
que começou a se interessar por esse tema
em seus tempos de estudante de Direito,
participando de eventos como estagiário.
Agora, tendo completado 18 anos de
trabalho efetivo, ele relata a ideia de uma
transformação: “Quando comecei, havia
consultorias para evitar problemas às

empresas empreendedoras. Nunca tinha
pensado que problemas no Judiciário
poderiam ser evitados. Saí da Faculdade
para resolver problemas. Uma liminar que
demore quatro ou cinco meses pode
quebrar empresas! Verifiquei que,
assessorando empresas na formatação de
projetos a serem apresentados a órgãos
públicos, poderia contribuir para que

houvesse menos risco.”
Com o tempo, Marcos Saes, diretor da

empresa catarinense Saes Advogados,
passou a atuar em causas da AELO, do
Secovi-SP e da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), como no
empenho junto ao Ibama para definir
desmatamento. “Assim, passei a ter contato
com o Caio Portugal”, explicou o advogado:
“Agimos em conjunto em várias causas,
entre as quais a luta para atenuar os danos
causados aos loteadores pela errônea
Instrução Normativa do Iphan de 2015
sobre exigência de análise de arqueólogos
para a aprovação de projetos. Luís Paulo
Germanos e Pedro Krähenbühl também
participam desses trabalhos.” Pedro, jovem
advogado paulista, é representante do
Secovi-SP e da AELO em Brasília. O dr. Luís
Paulo, coordenador do Conselho Jurídico
da AELO, é vice-presidente da nossa
entidade.

Marcos Saes, que em outubro esteve com
Caio Portugal entre os palestrantes do
seminário da CBIC e do Iphan em Brasília
para debater soluções sobre aquela
Instrução Normativa, é presidente da
Comissão de Direito Ambiental do Instituto
Brasileiro de Direito Imobiliário e também
preside a Comissão de Desenvolvimento e
Infraestrutura da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de Santa Catarina (OAB-SC).

Em 27 de maio, Marcos Saes será
apresentado na reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), no Secovi-SP.
Ele explicará como é possível  empresas
recorrerem a fórmulas para reduzir problemas
na trajetória de seus projetos e falará sobre a
gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, com quem debaterá no ENIC, no Rio,
em 16 de maio.

Saes afirma que a tão útil atividade
imobiliária deve conviver com a proteção às
matas naturais (foto), em defesa da natureza e
da qualidade de vida. Numa conversa entre
ele e Caio Portugal, ficou definido que a AELO
promoverá neste ano um grande encontro de
loteadores. O foco: meio ambiente.

MARCOS SAES E O MEIO AMBIENTE
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O Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU)
completa 19 anos na época de sua segunda
reunião de 2019, programada para 27 de maio.
O CDU, que se reuniu em 20 de fevereiro, sob a
coordenação de Caio Portugal (foto), foi criado
no ano 2000, inicialmente com a AELO e o
Secovi-SP. O SindusCon-SP aderiu em seguida.
O fortalecimento do Comitê se mede pelo
número de participantes de cada encontro,
geralmente acima de cem, lotando o salão do
Secovi-SP (foto), e pela união entre os
empreendedores, fator básico para as recentes
vitórias.

Na última reunião, Caio relatou que esteve
em Brasília para uma reunião com o novo
secretário Nacional da Habitação, Celso
Matsuda, e para o evento da CBIC sobre
moradias populares. 

Outro destaque do CDU foi o novo balanço
da Pesquisa do Mercado de Loteamentos
Residenciais do Estado de São Paulo, mostrado
na página 12, que despertou a atenção de
empresários e executivos. A Sobloco, que
tornou realidade a Riviera de São Lourenço,
esteve na reunião, por meio do diretor de
Marketing, Luiz Augusto Pereira de Almeida (à
esquerda na foto, em que o engenheiro Paulo
Velzi, da Soblobo e do Conselho Fiscal da AELO,
aparece à direita).

Ceci Soares Krähenbühl Piccina, diretora da
empresa Consurb e integrante do Conselho
Fiscal da AELO (à direita na outra foto)
comparece frequentemente ao CDU, assim
como seu irmão, Lair Krähenbühl, vice-
presidente de Assuntos Legislativos do Secovi-
SP e ex-secretário da Habitação do Estado de
São Paulo e da Prefeitura da Capital.

FORTALECIDO, O CDU FAZ 19 ANOS
EDIÇÃO 110 - MAIO DE 2019   WWW.AELO.COM.BR
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Experiente dirigente empresarial e de
entidades, agora gestor público, Flavio
Amary, acostumado a dar entrevistas, não
perdeu tempo: em 2 de abril, ao abrir  o
bate-papo com o jornalista Luiz Carlos
Ramos, autor dos textos desta página
dupla, ele forneceu o mote para a
reportagem: “Simplificar é a palavra que
mais uso.” Em seu gabinete de secretário da
Habitação do Estado de São Paulo – na Rua
Boa Vista, entre os emblemáticos Largo São
Bento, Pátio do Colégio e Praça da Sé –,
Flavio concedeu entrevista ao “AELO
Informa”, jornal por ele incentivado em
seus tempos de presidente da AELO (2009-
2011) e presidente do Secovi-SP (2016-
2018). As fotos foram tiradas por José
Márcio Pereira.

“Simplificar, sim”, proclama Flavio Amary,
que já deu demonstrações de fidelidade ao
estilo em seus primeiros 100 dias como
secretário. Para tanto, tem se reunido
frequentemente com o governador João
Doria, com sua equipe
da Secretaria e com um
novo Conselho Gestor,
afinando projetos para
a construção de
milhares de moradias
populares nos próximos
anos. “Os primeiros 60
mil apartamentos e
casas, previstos para
várias cidades do
Estado, já estão no
programa”, explica. Essa
informação, por sinal,
ele comentou nos
Estados Unidos, em 6
de abril, ao participar
de um dos painéis do
Brazil Conference at
Harvard & MIT, evento
de múltiplos temas, que
levou expressivas
personalidades
brasileiras à Universidade Harvard, em
Boston. Naquele painel, o tema foi
“Moradia: Soluções para a Crise
Habitacional”, que, além de contar com
Flavio Amary, teve a participação de
Guilherme Boulos, líder do MTST e

candidato à Presidência da República pelo
PSOL em 2018, e Inês Magalhães, ex-
secretária Nacional da Habitação e ministra
das Cidades, de 2003 a 2016. Ao voltar a
São Paulo, o secretário deu entrevistas e
participou de debate de grande audiência

na Rádio Capital, em 17 de
abril, focalizando o
compromisso paulista de
combater o déficit
habitacional.

E o quê os loteadores têm
a ver com isso? “Tudo”,
responde Flavio Amary, ao
folhear um exemplar da
edição mais recente do
“AELO Informa”, em que um
dos destaques foi seu
encontro com o ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Ele demonstra que a
abertura de novos
loteamentos favorece não
só cidadãos em geral como,
especificamente, os
programas habitacionais
para famílias de baixa
renda. Embora os últimos

governantes de São Paulo já tenham dado
passos em direção da redução da
burocracia, o atual secretário não só fala
em “simplificar” como também age nesse
sentido.

A NOVA LUTA DE FLAVIO AMARY POR
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Flavio Amary, nascido em Sorocaba, tem 48
anos, é formado em Administração de
Empresas e pós-graduado em Economia pela
FGV de São Paulo. Começou suas atividades
profissionais na empresa imobiliária de seu pai,
Renato Amary, que foi prefeito de Sorocaba,
deputado estadual e deputado federal. Quando
estudante, já começou a frequentar a AELO e o
Secovi-SP, em que subiria até alcançar a
presidência. Participou de outras entidades:
CBIC, Fiesp, Federação do Comércio de São
Paulo, Confederação do Imobiliário dos Países
de Língua Portuguesa.
Para os empreendedores de loteamentos, Flavio
Amary tem boas notícias. “Já criamos um
sistema online para que as empresas
acompanhem instantaneamente o trâmite de
seus projetos”, explica. “Tenho conversado com
o presidente do Graprohab, Lacir Baldusco, e
vamos simplificando tudo, inclusive com um
novo Manual do Graprohab, que substitui o
antigo. As reuniões do Graprohab ocorrem com
total transparência, e o empreendedor fica
sabendo de detalhes sobre eventuais
problemas a serem corrigidos em seus
projetos.”
A Secretaria da Habitação é responsável pela
condução da Política Habitacional do Governo

do Estado de São Paulo. Ela traça diretrizes,
estabelece metas, planeja e desenvolve
programas específicos para o atendimento
habitacional da população de baixa renda, com
rendimento entre um e dez salários mínimos e
foco principal naqueles com renda entre um e
três salários. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) indicou que, 2014, as
necessidades habitacionais classificadas em
déficit habitacional totalizavam 1,2 milhão de
moradias no Estado de São Paulo em 2014. Os
dados apontavam ainda que 71% dos
domicílios paulistas estavam em situação de
déficit ou inadequação. “Estamos combatendo
isso”, explica Flavio Amary.
O déficit habitacional é a necessidade de
construção de novas moradias. Já a
inadequação habitacional é constituída por
moradias que apresentam carências diversas
que podem ser solucionadas sem a construção
de moradias novas, por meio de reforma,
ampliação ou adequação de unidades
habitacionais. A Secretaria incentiva a
regularização fundiária, a inovação na produção
em parceria com a iniciativa privada, além de
outras esferas de governo, e direciona a
aplicação de recursos para o combate ao déficit
habitacional.

Com base na filosofia do governador João
Doria e de Flavio Amary, o novo Conselho
Gestor de Moradias da Secretaria da
Habitação do Estado de São Paulo já
começou a atuar, como explicou o secretário
na entrevista: “Este conselho é formado por
dez experientes gestores, que se reúnem
uma vez por mês, por duas horas e meia,
tendo como missão construir núcleos
capazes de gerar parcerias para a
construção de moradias.”

O presidente do Conselho Gestor da
Secretaria é Caio Portugal, atual presidente
da AELO, vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi-SP e coordenador do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), que
aceitou a nova missão. “Impossível negar
algo ao Flavio e ao meu Estado, ainda mais
trabalhando ao lado de tão experientes
gestores”, disse Caio.

Na entrevista a este jornal, Flavio Amary
ainda comentou: “Também está no escopo a
implantação do lote urbanizado. A
finalidade é atender principalmente as
famílias de baixa renda. O governador Doria,
abertamente a favor de parcerias, estimula a
busca de apoio na iniciativa privada,
paralelamente a recursos do próprio Estado
e de agente financiador, a Caixa Econômica
Federal.”

Na foto da reunião do Conselho em abril,
Caio está junto a Flavio Amary, que tem à
direita Flavio Prando, vice-presidente de
Intermediação Imobiliária e Marketing do
Secovi-SP. À esquerda de Caio surge Carlos
Eduardo de Lima Jorge, presidente da
Comissão de Infraestrutura de Obras
Públicas da CBIC e presidente da Associação
para o Progresso da Infraestrutura (Apeop).
O Conselho volta a se reunir em maio e
junho, na Secretaria.

R MORADIAS E DESENVOLVIMENTO
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Fábio Tadeu Araújo, diretor da Brain –
Inteligência Corporativa (foto), esteve na
reunião do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) em 20 de fevereiro. Foi sua
sétima ida ao CDU desde a apresentação da
inédita Pesquisa do Mercado de Loteamentos
Residenciais do Estado de São Paulo, em
dezembro de 2017. No início de 2019, a meta
era mostrar os resultados mais recentes da
pesquisa, que tem atraído o interesse dos
empreendedores. Ele é o coordenador, pela
Brain, parceira da AELO e do Secovi-SP, nesse
levantamento feito inicialmente em 55
municípios, aos quais agora se somam 10
outros. Sua equipe é completada por Marcos
Kahtalian e Tiziana Weber. Produção: Letícia
Lopes Ribeiro. Pelo lado das entidades, a
coordenação é do economista-chefe do
Secovi-SP, Celso Petrucci, com Edson Kitamura
e Laryssa Kakuiti.

Fábio abriu sua recente explanação
projetando gráficos e comentando que, após o
péssimo segundo semestre de 2018, o
mercado fechou o ano com uma reação nos
dois últimos trimestres. A pesquisa registrou,
nos 12 meses, o lançamento de 72

loteamentos, o pior total em quatro anos, já
que houve 96 em 2015, uma queda para 89
em 2016 e uma recuperação para 92 em 2017.
Os 72 do ano passado ficaram divididos em 13
no primeiro trimestre, 13 também no segundo
e 23 tanto no terceiro quanto no quarto. A
região administrativa de Campinas foi a que
mais lançou: 17 loteamentos. A região de São
José do Rio Preto aparece em segundo lugar,
com 14.

Quanto ao número de lotes lançados, o

gráfico mostra desabamento dos 16.2014 do
quarto trimestre de 2017 para apenas 4.522 no
primeiro trimestre de 2018. Ocorreu reação no
segundo trimestre, com 6.052, e melhores
números no terceiro trimestre – 8.579 – e no
quarto – 8.231.

Conclusão de Fábio: “Apesar dessa reação,
2018 ficou com o pior desempenho, somando
27.384 lotes lançados, bem atrás das 37.782
unidades de 2015; das 32.905 de 2016 e das
34.339 de 2017.”

O Conselho Jurídico da AELO conseguiu
outra vitória na Justiça, em defesa dos
empreendedores de parcelamento do solo: o
recurso de apelação da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (Cetesb) contra o
processo do Mandado de Segurança obtido
pela entidade em 2018 foi julgado
improcedente pela Justiça em 14 de março.

É um trabalho dos advogados Luís Paulo
Germanos e Renata Mathias de Castro Neves,
do nosso Jurídico, que vêm obtendo uma série
de vitórias contra a majoração excessiva dos
preços atinentes aos processos de
licenciamento ambiental pela  Cetesb.  A
vitória de 2018 foi a liminar contra as taxas
abusivas. Os preços voltaram à tabela anterior,

beneficiando associados antigos e novos da
AELO. Agora, o Tribunal negou provimento ao
recurso de apelação da Cetesb. Nesta foto, o
dr. Luís Paulo ao lado de Caio Portugal. Em
seguida, o Acórdão do Tribunal.

PESQUISA: REAÇÃO NO FIM DE 2018

Justiça confirma vitória contra a CETESB
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Sob o título “A imprescindível construção pela
Sociedade civil da Maturidade Institucional”, este
artigo escrito pelo presidente da AELO, Caio
Portugal (foto), é um convite à reflexão dos leitores
quanto ao futuro do País:

O Brasil da Constituição de 1988 já percebeu que
muitos direitos foram criados sem o correto equilíbrio
dos deveres. O resultado desses últimos 30 anos nos
coloca num momento crucial para os próximos anos.
Ou entendemos que temos a oportunidade, talvez a
última, de construir um novo pacto para um País
moderno livre, com a meritocracia aliada à geração de
oportunidades (desburocratização, diminuição da
interferência do Estado na livre iniciativa), ou ficaremos
fadados à crescimentos econômicos medíocres. E isso
significará a não resolução de uma enorme gama de
desigualdades sociais e a insuficiente geração de
riqueza.

Como no ciclo da vida, deveríamos – o País, e a
sociedade civil – ter a real dimensão que não há mais
tempo para a típica aborrecência dos adolescentes ou
mesmo para a infantilidade, na discussão dos rumos
que o Brasil precisa trilhar. Ou compreendemos que as
reformas que necessitamos devem ser implementadas
ou, como Nação, vamos perder mais uma
oportunidade que a história ainda nos permite
desfrutar.

A AELO, na defesa de um setor que é 100% livre

iniciativa, responsável pela construção da cidade formal,
regular, com infraestrutura, mobilidade, saneamento,
integrada, entende que o momento atual exige uma
atuação presencial dos seus dirigentes e associados
junto aos parlamentares, e aos Poderes Executivos das
três esferas (Municipal, Estadual e Federal), para que as
reformas do Estado Brasileiro sejam implementadas o
mais rápido possível.

Na Ordem do Dia, está a reforma da Previdência. Para
tanto, a AELO participa, junto com 33 entidades, do

movimento “Reformar para mudar”. Um movimento
que está atuando para a difusão da correta proposta
apresentada pelo Executivo ao Congresso e para que
esse projeto seja aprovado ainda no primeiro semestre
de 2019. A Nova Previdência significará Justiça Social,
pois os que mais recebem serão os que mais deverão
contribuir; os que menos recebem terão o ajuste
necessário de suas contribuições. Diferentemente do
que está sendo proclamado por alguns políticos e por
uma parte da mídia, o BPC traz uma nova proposta,
que antecipa a remuneração daqueles que mais
necessitam; a previdência rural traz ajustes para que
haja saúde atuarial, no que se refere à
desconstitucionalização das regras previdenciárias. É o
instrumento correto, pois antecipa os efeitos da
demografia  – o Brasil é um dos países que terá o mais
rápido envelhecimento de sua população
economicamente ativa – e, portanto, será sempre
necessária a revisão das idades mínimas e de prazo de
contribuição, quanto mais longeva venha ser a
população brasileira.

Dessa maneira, entendemos que todos os associados
da AELO devem atuar para que a Nova Previdência seja
aprovada. Conclamamos a todos os associados para
que venham a cobrar ação positiva dos deputados e
senadores em que votaram e mesmo de outros
parlamentares. A maturidade chegou: não há como
fugir das nossas responsabilidades. A hora é agora! O
Brasil que queremos é o Brasil que construímos Hoje!

ANÁLISE DO PRESIDENTE CAIO PORTUGAL
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Você já percebeu o alcance que um anúncio de sua
empresa poderia ter neste jornal. Perdeu a chance

nesta edição? Paciência. Vem aí a edição de agosto.

Tamanhos e preços, com
alessandra@mrichards.com.br. (11) 99630-6020. 
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A delegada Regional da AELO no Vale do
Paraíba e Litoral Norte, Ângela Paiva (foto), sob
o apoio do diretor de Assuntos Regionais, Elias
Zitune, apresenta nestas duas páginas o relato
de atuação da sociedade civil em São José dos
Campos, exemplo para outros municípios.

O município de São José, a 90 km da Capital,
está em plena discussão de sua Lei de
parcelamento, uso e ocupação do solo. Após ter
sido aprovada a revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado – PDDI no final de
2018, o executivo iniciou as discussões da
revisão da Lei Complementar nº 428/10
(zoneamento).

A AELO, por meio de sua Regional do Vale do
Paraíba e Litoral Norte e com assento no
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano – CMDU, juntamente com as entidades
parceiras e representativas do setor imobiliário,
vem tendo participação ativa nas discussões.  

A Lei de parcelamento, uso e ocupação do
solo é uma ferramenta de desenvolvimento
econômico importante para melhorar o
ambiente econômico de um município, e assim
gerar o crescimento necessário para que os
pilares da sustentabilidade caminhem em
equilíbrio. Neste sentido a AELO, através de sua
delegada Ângela Paiva e entidades ligadas ao
mercado imobiliário oficializaram junto à
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade de
São José dos Campos algumas sugestões
fundamentais para o desenvolvimento do
município e do setor de parcelamento de solo.
São estas:

a) Zonas de uso: diminuição das Zonas de Uso,
simplificação e desburocratização das
classificações de uso.
b) Prever em lei a doação total à
municipalidade das áreas excedentes de
APP’s: prever em lei a doação total à
municipalidade das áreas excedentes de APP’s
que não fazem parte do computo exigido pela
lei vigente aos loteamentos e que ficam em
nome do proprietário.
c) Aquisição de software pela
Municipalidade: a cidade que tem como marca
a tecnologia, o setor público tem avançado na
atualização tecnológica, mas é preciso investir
mais, pois os profissionais que atuam no setor
de loteamentos têm verificado fragilidades na
tramitação dos processos de aprovação, neste
caso é necessário investir em um software que
seja capaz de ajudar a integrar e agilizar a
comunicação interna da Prefeitura para dar

mais celeridade na aprovação dos projetos.
d) Criação de um Grupo de Aprovação de
Projetos Urbanísticos (Graprourb): o Grupo
de Aprovação de Projetos Urbanísticos
(Graprourb) tem como objetivo unificar a
atuação de todas as secretarias envolvidas e
seus representantes, bem como discutir as
diretrizes e contrapartidas com os técnicos
responsáveis pelo projeto e empreendedores,
por meio de reuniões colegiadas, a exemplo do
próprio Groprohab, e até mesmo a exemplo de
cidades, como São José do Rio Preto, que se
destaca como a de maior número de
aprovações de projetos nos últimos anos junto
ao Graprohab.
e) Criação do Manual do Graprourb: a criação
de um Manual do Graprourb tem como objetivo
padronizar, uniformizar os procedimentos,
estabelecer padrões de normas técnicas de
apresentação dos projetos, e estabelecer prazos
para aprovação e expedição de "Certificados"
de aprovação, e demais regramentos para o
regular andamento dos processos. Diante disso,
se propõe um trabalho em conjunto, dentro de
um colegiado, regido por um manual, onde os
prazos não serão interrompidos, por meio de
excesso de serviço, comunique-se, nem
tampouco técnicos poderão apresentar

trabalhos que não atendem a administração por
falta de conhecimento de normas e exigências
técnicas deste município, por haver uma
regulamentação em um manual que descreva
isso, nem tampouco surgir exigências que não
estejam neste manual.
f) Isenção do lançamento de IPTU durante o
período de execução das obras: a isenção do
lançamento de IPTU durante o período de
execução das obras (lote a lote), tem como
incentivo o parcelamento do solo ordenado,
com a produção de lotes, que geram habitação,
renda, empregos diretos, indiretos e riquezas
futuras ao município, e importa mencionar que
o loteador realiza todo o empreendimento com
recursos próprios.
g) TVO Parcial: liberação das quadras que já
estiverem dotadas de toda infraestrutura,
conforme cronograma físico da obra do
empreendimento, do qual tem como objetivo
principal fomentar a produção de habitação,
reduzindo dessa forma o tempo de produção
destas unidades habitacionais, visto que não
será necessário esperar o tempo de
implantação de todo o empreendimento para
se produzir essas unidades habitacionais. O
setor público se utilizará do TVO Parcial como
mais uma ferramenta de avanço para a
aceleração do crescimento, com ênfase na
desburocratização da máquina pública, e
valorizando a produção ordenada de unidades
habitacionais.
h) Desmembramento e Desdobro: permitir o
desdobro e o desmembramento de lotes
resultantes de loteamentos com área mínima do
loteamento original. Devido ao tamanho
mínimo de 200m2, e em razão a exceções
constantes na LC 428/2010 isso não foi mais
possível.
i) Inserção da Área Verde em APP: nossa
proposta é que o município, nas análises dos
projetos, aceite a Área Verde  (5%) em APP’s,
vez que o Estado, por meio da SMA nº 72/2017,
exige que seja destinado 20% da gleba para
Área Permeável, porém independe de sua
localização, ou seja, se está em área de APP ou
não, pois o que importa é garantir a
permeabilidade do solo e a recuperação
arbórea quando necessária. 
j) Área de Controle de Impermeabilização –
ACI: deixar de exigir a Área de Controle de
Impermeabilização – ACI (5%) vez que o Estado
supriu essa necessidade desde a Resolução SMA
nº 31, onde o mesmo conceito se manteve na
Resolução SMA 72/2017, ou seja, regrou a
matéria ao exigir muito mais, ou seja, 20%.
(Continua na próxima página).

BOM EXEMPLO NO VALE DO PARAÍBA



Ângela Paiva ressalta que as palavras para a Lei de
parcelamento, uso e ocupação do solo em São José
dos Campos são desburocratizar, simplificar para
agilizar, e incentivar o crescimento econômico, se
utilizar de medidas mitigadoras para resolver os
conflitos urbanísticos,
reinventar a cidade
economicamente e
urbanisticamente, para que
não haja a fuga dos
investimentos, mas sim a
retomada do crescimento
econômico, imagem positiva
que esse município do Vale
havia alcançado no noticiário. 

Uma legislação que opte por
ser simples, para não travar a
cidade, e que gere segurança
jurídica e regras claras, até
mesmo para dar segurança aos
técnicos do município. O
pêndulo do crescimento
econômico tem de subir e estar em equilíbrio. Caso
contrário, não haverá qualidade de vida nem cultura
de preservação ambiental. É necessário que a lei seja
ferramenta para promover, prever e atender de fato a
todos os pilares da sustentabilidade.

Seguem aqui, em continuação da página anterior,
os demais itens defendidos por Ângela para a
legislação de São José. 

l) Doação de Área Institucional em outra
localidade (fora da gleba):
observa-se que há no município
muitas áreas institucionais
dispersas no tecido urbano que
não são utilizadas. Isso ocorre
porque em cada gleba loteada,
por força da lei, ocorre a doação
do percentual de 5% de Área
Institucional, sem levar em conta a
necessidade para aquela
localidade e ou região.
Diante disso, vimos propor que
seja previsto em lei à possibilidade
da doação da Área Institucional
fora da gleba, podendo ser até
mesmo em outra região
identificada à carência de Área

Institucional pelo poder público.
Em matéria de urbanismo, se torna uma importante
ferramenta de planejamento urbano, que flexibilizará
a legislação ao ponto de torná-la mais eficiente.
m) Obras de Saneamento Básico: a experiência

mostra que é necessário que seja admitida a
existência de vielas sanitárias para contemplar obras
de esgoto e águas pluviais. A atual legislação não
permite nos projetos de loteamento a existência de
vielas sanitárias, mesmo que no projeto seja
necessário. 
Não tendo alternativa, temos que transformar essas
vielas em via pública. Isso está ocasionando
cerceamento e limitações na criação dos projetos
urbanísticos, e além de gerar mais custos para o
empreendimento, vez que ocasionará um acréscimo
em obras de terraplenagem e pavimentação.
n) Caução por meio de lotes do próprio
empreendimento: proporcionar ao empreendedor
essa modalidade de garantia, pois importa na
diminuição do custo do empreendimento, em
comparação com outros sistemas de garantias, e
disponibilizar esse tipo de garantia, não implica em
que todos se utilizarão dela, mas dará ao
empreendedor mais uma opção de escolha quanto à
maneira de empenhar os seus recursos.
o) Tamanho mínimo do lote: o objetivo em
proporcionar um tamanho mínimo é buscar atender
uma grande parcela da população que quando se
aposenta, aposenta na sua grande maioria com 1
salário mínimo, e não tem a mínima condição de
pagar aluguel com essa aposentadoria. 
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A criação de três novas Delegacias Regionais,
o aprimoramento das demais Regionais e a
vitória da AELO contra a Cetesb na Justiça (ver
texto na página 12) estão entre os fatores
decisivos para a excepcional expansão da nossa
entidade no Interior paulista no decorrer de
2018 e no primeiro trimestre de 2019.
Somando-se a adesão de empresas da região
metropolitana da Capital e de cidades de
outros Estados, a AELO conquistou nesse
período mais de 500 novos associados. É um
potencial que se multiplica.

A arrancada para aumentar a rede de
Regionais começou em 2017, com o
lançamento das Regionais de Presidente
Prudente, em 15 de setembro, e do Oeste
Paulista (sede em Birigui), em 1.º de dezembro,
e prosseguiu em 15 de março de 2018, com a
abertura da Regional de Ribeirão Preto. As
cerimônias foram presenciadas pelo presidente
Caio Portugal e pelo diretor de Relações
Institucionais, Jorgito Donadelli, e foram
prestigiadas por autoridades locais. A evolução,
porém, não parou aí: num esforço da Diretoria,
ocorre em 2019 um trabalho de apoio às
Regionais existentes há mais de cinco anos.

São José do Rio Preto, cuja região está entre
as de maior número de projetos de
loteamentos nos últimos anos, passou a ter um
novo e jovem representante da AELO: Thiago
Ribeiro assumiu em 17 de abril, durante a
edição de Rio Preto do Forum Imobiliário
Smartus, promovido pelo GRI, as funções que,
por quase dez anos, foram de seu pai, Joaquim
Ribeiro. No período em que presidiu a
Federação Nacional dos Corretores de Imóveis
(Fenaci), Joaquim precisou se concentrar em
viagens pelo Brasil. Agora, cabe a Thiago levar
adiante a missão de fazer da Regional algo à
altura do potencial daqueles evoluídos
municípios. Ele trocou ideias com o diretor
Jorgito Donadelli, que esteve na cidade durante
o Smartus, onde os dois se encontraram com
Julio Peixoto, titular da Regional do Oeste
Paulista.

Outra Regional revitalizada é a de Bauru, em
que Renato José Aiello retomou as atividades
normais na AELO, paralelamente ao
desempenho no Secovi-SP e em sua empresa
de loteamentos. Na foto da página ao lado,
Aiello aparece ao lado de Jorgito. Por outro
lado, Campinas está no radar para receber um
evento da AELO capaz de movimentar também
as cidades de Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí,
Bragança Paulista, Limeira, Sumaré, Hortolândia
e Americana.

As Regionais do Vale do Paraíba, Franca e
Sorocaba seguem movimentadas, ajudando a
atrair novos associados para a entidade.

Nesta página, duas fotos. No alto, reunião da
reforçada Regional da AELO em Ribeirão Preto;
abaixo, encontro da Regional do Oeste Paulista, em
Birigui. As duas novas Delegacias vêm fazendo
ótimo trabalho: a de Ribeirão, tendo como
representante João Theodoro Feres Sobrinho; a do
Oeste, com o titular Julio Peixoto, que reside em
Oswaldo Cruz.

Em 5 de fevereiro, foi fundada a Associação das
Incorporadoras, Loteadoras e Construtores de
Ribeirão Preto (AssilConRP), cuja assembleia de
constituição teve a presença de 40 empresários da
construção civil. Essa nova instituição já nasce forte,
pois conta com a soma do potencial de entidades
como a AELO, o Secovi-SP, o SindusCon-SP e o
Seconci-SP.

Eleito presidente da AssilConRP, o engenheiro
civil José Batista Ferreira, natural de Minas Gerais,
radicado em Ribeirão, conta que essa entidade tem
como objetivo representar o setor imobiliário e da
construção, individual e coletivamente, além de

lutar por melhorias econômicas e sociais na
região: “Queremos dar agilidade nas nossas
ações locais e reunir melhores condições ao
segmento, incentivando o debate por uma
cidade melhor, prestando serviço aos
associados e atuando junto ao poder público
nas esferas municipal, estadual e federal.” O
engenheiro João Theodoro, Regional da AELO
e diretor da empresa Habiarte, é o vice-
presidente. A AssilConRP reuniu-se em abril na
Associação Comercial de Ribeirão Preto (foto)
e levou adiante contatos com a Caixa
Econômica Federal.

Por sua vez, Julio Peixoto (à esquerda, na
foto da reunião de Birigui), mostra-se animado
com novas adesões à Regional do Oeste, num
trabalho conjunto com a Regional de
Presidente Prudente, liderada por Lucas
Krasucki.

VALORIZAÇÃO DO INTERIOR PAULISTA

Regionais da AELO reforçam a união
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Jorgito Donadelli, diretor de Relações
Institucionais da AELO (na foto, tendo à
direita Renato José Aiello, delegado Regional
em Bauru), escreveu este artigo em defesa de
colegiados municipais semelhantes ao
Graprohab.

Criado em 1991 pelo Governo do Estado de
São Paulo e reformulado em 2007, o Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais
(Graprohab), dinamizou o sistema de aprovação
de projetos habitacionais em território paulista
ao centralizar o trâmite desses projetos. Fez mais:
determinou que o interessado, ao protocolar seu
projeto para aprovação, já saberia a data da
reunião em que este seria analisado. E, no dia
seguinte, teria acesso ao resultado da análise
daquele projeto de seu interesse. Hoje, o
Graprohab está modernizado e tornou-se ainda
mais aberto às consultas na gestão do atual
secretário estadual da Habitação, Flavio Amary. 

Temos no Graprohab uma importante bandeira
no processo de aprovação na esfera estadual
paulista. Nos últimos meses, o órgão passou por
mudanças,  tornando-se ainda mais dinâmico,
um passo para ser digital.

Em todo o País, o desenvolvimento da
atividade de parcelamento do solo urbano passa

fundamentalmente pela tramitação de projetos
nos órgãos de aprovação. Essa tramitação pode
ser mais ou menos dinâmica, a depender da
organização e do preparo técnico desses órgãos.
As prefeituras municipais aparecem como peça
fundamental em tal processo, por meio de suas
secretarias específicas. 

Tudo varia de município para município – dos
excelentes aos travados. A dinâmica dessas
secretarias pode tornar uma cidade mais
próspera. atraindo investimentos e dinamizando
toda a região. Há gestores públicos que
compreendem a importância da agilidade. Mas,

por outro lado, vemos empreendedores
enfrentarem grandes dificuldades ao tentarem
aprovar projetos em determinadas regiões. Seja
por falta de preparo técnico ou organização, tais
municípios obrigam os empreendedores a uma
inglória missão, no momento de buscar
aprovação para seus projetos.

Algo pode e deve melhorar. Planejado para
funcionar nos moldes do colegiado estadual
Graprohab, o órgão municipal Graprourb deverá
se tornar um marco no sistema de aprovação de
projetos nas cidades, pois reunirá em uma única
mesa os responsáveis pela aprovação na esfera
local. O colegiado poderá dinamizar ainda mais
algumas cidades importantes, que, mesmo
sendo de grande porte, acabam tendo
prefeituras burocráticas, demoradas.

As cidades menores também serão
beneficiadas pelo Graprourb, que contribuirá
para a organização e disciplina dos serviços
locais, gerando condições para o
desenvolvimento.

É chegada a hora de se fomentar a criação do
Graprourb em cada município. Contra a
burocracia, todos saem ganhando na
implantação desse recurso. Com seus 645
municípios, São Paulo pode, mais uma vez, ser
exemplo.

É CHEGADA A HORA DO GRAPROURB
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Ter uma AELO é muito bom. Ter várias, em
parceria com a nossa AELO, melhor ainda: os
empreendimentos imobiliários do País saem
ganhando. Nos últimos meses, surgiram mais
duas entidades AELO, em Estados que estão
entre os de maior população e de maior peso
econômico – Minas Gerais e Bahia. Esta é mais
uma notícia positiva do “AELO Informa”.
Fundada em São Paulo há 38 anos, a AELO atraiu
o interesse de empresas de 15 outros Estados. O
presidente Caio Portugal explica o caso da Bahia:
“No Summit Imobiliário, em abril, estive reunido
com Almir Pereira Ramos, proprietário da
Loteadora Tropicall Empreendimentos
Imobiliários de Barreiras, no Oeste da Bahia. Ele
preside a AELO-Bahia, que tem 17 empresas
filiadas e deverá se unir à nossa AELO para a
troca de experiências.”
A AELO Minas foi fundada em Belo Horizonte em
17 de dezembro de 2018, tendo como
presidente Flávio Guerra, que já esteve com Caio
na sede, em São Paulo, e em eventos. O vice é
Adriano Manetta. O objetivo é atuar em conjunto
com a CMI/Secovi-MG e o SindusCon-MG, atrair
empresas de várias regiões e se unir à nossa
AELO.

A AELO comunica aos associados, parceiros e
amigos que desde o início de maio está atuando
em nova sede, em instalações capazes de atender
ao crescimento da entidade. Depois de 23 anos no
5.º andar do prédio 575 da Avenida Paulista,
estamos no 5.º andar do Milenium (fotos), edifício

em que o Secovi-SP, nosso tradicional parceiro,
trabalha desde 1991. É ampliada a sinergia entre as
duas entidades amigas, pelo mesmo ideal.
O novo endereço da AELO é de fácil acesso, perto de
duas linhas de metrô: Rua Dr. Bacelar, 1.043 – 5.º
andar, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP 04026-002.

UMA AELO EM MINAS, OUTRA NA BAHIA

Sede da AELO está em novo local
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A expressão é tradicional, na filosofia
brasileira: diante de dificuldades que o cidadão,
a empresa e o País enfrentam, costuma-se dizer
que se busca “luz no fim do túnel”. A trajetória
de cidadãos, empresas e Nação tem tudo a ver
com uma rodovia, na qual se idealiza um
destino, uma meta segura. O caminho, de

ótima pavimentação, cercado de lindas
paisagens, fica escuro e pode ser assustador
após a entrada no túnel. Mas, de repente,
aparece a luz, ali no fim. O Brasil está num túnel
mais extenso que o recordista mundial, o de
São Gotardo, que, com 57 quilômetros, na
Suíça, encurta a ligação ferroviária com a

Alemanha e a Itália. Nosso túnel de crises
chega a cinco anos de extensão. Mas agora há,
sim, luz ali adiante. Ainda se exige sacrifício,
paciência e luta. Depende dos outros... e de
nós. Nós, empreendedores, devemos ir além de
lotear e construir: recorrer à nossa voz, por
reformas e estabilidade, é um dever cívico.

ENTRAR NO TÚNEL... E VER A LUZ NO FIM
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