
40 ANOS COM A NATUREZA
Sempre com base na proteção
à natureza e em benefício da
sociedade, a Associação das
Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano
(AELO) vai completar 40 anos
em 24 de fevereiro. Os fatos
que em 2020

marcaram a história do Brasil e
do mundo não nos
aconselham a fazer festas. Mas
2021 traz sinais de esperança,
que vão além das vacinas e do
desejo de felicidade. Um ano
para a AELO prosseguir na sua
saga de entidade fundada por

idealistas em São Paulo e que,
em quatro décadas, somou
forças e conquistas. Hoje,
reunimos empresas associadas
de 17 Estados, de todas as
regiões do Brasil. Somos
especialistas em construir,
unir, lutar e vencer.
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Um ano atrás, ainda era pequeno o
espaço aberto pela mídia brasileira para
noticiar o misterioso vírus que vinha
provocando mortes do outro lado do
mundo. Já no primeiro trimestre de 2020,
no entanto, o Brasil inteiro soube que o
novo coronavírus, descoberto na China,
havia chegado de forma destruidora à
Europa e aos Estados Unidos, e começava
a ameaçar o Brasil.

Em 2 de março, a AELO esteve na
reunião do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), integrado também pelo
Secovi-SP e pelo SindusCon-SP, em São
Paulo. Apenas duas semanas depois, a
Organização Mundial da Saúde (OMC)
declarou que a covid-19 havia se tornado
autêntica pandemia.

E o bom senso indicou ao Brasil a
adoção de regras de isolamento social.
Todos sabem o que aconteceu no

decorrer dos outros meses, até a chegada
de dezembro. Acima de tudo, o País
lamenta ter perdido mais de 170 mil
vidas. E a economia tem sido
drasticamente afetada. O setor
imobiliário e da construção, por sua vez,
passa por situação peculiar, com as obras
sendo mantidas e com o espaço da casa
sendo valorizado pelos consumidores –
um dos temas deste “AELO Informa”,
edição que marca os 40 anos da AELO, a
serem completados em 24 de fevereiro.

Na página 4, a análise do presidente
Caio Portugal.

Ao fim deste ano, que fica marcado na
História, tentamos reverter a tristeza,
mantendo o espírito de luta e a
esperança. Sim, é possível desejar Feliz
Ano Novo, sob a expectativa de que uma
luz prevaleça sobre o Brasil e o mundo.
Feliz Natal, Feliz 2021 a todos!

LUZ 
DE ESPERANÇA
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A tecnologia foi fundamental nas
comunicações do Brasil, no decorrer de
2020, ao favorecer os encontros virtuais, que
seriam inimagináveis em 1918, época da
Gripe Espanhola. A pandemia do novo
coronavírus impôs drásticas restrições às
práticas sociais, educacionais e profissionais.
E é claro que nossa entidade também foi em
parte afetada, já que o Edifício Millenium,
em São Paulo, local das sedes do Secovi-SP,
AELO, SindusCon-SP e Fiabci-Brasil, esteve
fechado, em respeito à legislação estadual
de prevenção. As atividades, porém, foram
mantidas, graças à evolução da tecnologia e
à criatividade de dirigentes, funcionários e
colaboradores. O sistema de “home office”,
que parecia ser alternativa para poucas
semanas, precisou continuar em vigor no
decorrer dos últimos nove meses, sem que
público saísse prejudicado. O apoio da AELO
aos associados, por exemplo, esteve sempre
ativo por parte das dedicadas secretárias
Conceição Cavalcanti e Juliana Alvarenga,
cada uma em sua residência, em bairros da
Zona Norte de São Paulo. Coube às duas

atender o telefone (11) 3289-1788 e os e-
mails secretaria@aelo.com.br e
aelo@aelo.com.br, além de executar tarefas
específicas do dia a dia, relacionadas com os
setores administrativo e financeiro, assim
como o respaldo às solicitações da Diretoria.
E, nesse período, recebemos a adesão de
novos associados.. Continuamos crescendo
Também foi graças à tecnologia e a um
trabalho em equipe que a comunicação da
AELO perante os associados e as
comunidades permaneceu ativa. Em 2020,
foram preparadas duas edições do jornal
impresso “AELO Informa”. E os boletins
semanais “AELO Online” não só mantiveram
o ritmo e a frequência habituais como
também foram reforçados, em julho, por
uma nova seção, “Sou AELO. E você?”, criada
para recordar os 40 anos de trajetória da
AELO e, ao mesmo tempo, homenagear
personalidades que fazem parte dessa
história. Em seis meses, foram mostrados 23
perfis. E a série prosseguirá nos primeiros
meses de 2021.

O “AELO Online”, por meio dos
jornalistas Luiz Carlos Ramos (textos e
edição) e Calão Jorge (fotos), fez a

cobertura de inúmeros eventos da AELO e
dos parceiros em 2020, trocando o sistema
presencial pela fórmula virtual. Ou seja:
passou a prevalecer a telinha do
computador e do telefone celular, em que
o público teve acesso a importantes
debates, entre os quais três reuniões
virtuais do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP),
o painel e o “pinga fogo” sobre
loteamentos da Convenção Secovi, os
encontros da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) e o novos
números das pesquisas sobre o mercado
de loteamentos no Estado de São Paulo e
no Brasil. Assim, aquilo que era presencial,
tornou-se uma valiosa rotina virtual. E
uma curiosidade: assim como os
computadores e celulares conferiram à
tecnologia a condição de imprescindível,
os ternos e gravatas entraram na lista dos
supérfluos. É só conferir as fotos desta
edição inédita do “AELO Informa”, na qual
várias páginas são dedicadas aos eventos
virtuais dos últimos meses. A prioridade
ficou para o conteúdo de cada palestrante
ou participante dos eventos, e nisso foram

atingidos altos índices de qualidade, de
acordo com o público-alvo. Roupas
simples do dia a dia conferiram
autenticidade às imagens da telinha.

A foto desta página, tirada por Calão
Jorge em 25 de agosto, mostra o encontro
virtual do presidente da AELO, Caio
Portugal, com os três palestrantes do
painel sobre loteamentos da Convenção
Secovi: Elias Zitune – Diretor comercial da
empresa Zitune Empreendimentos, de São
Paulo, e diretor de Assuntos Regionais da
AELO; Silvio Bezerra – CEO da empresa
Ecocil Incorporações, de Natal (RN), e
presidente do Sinduscon do Rio Grande
do Norte.

Arthur Matarazzo Braga – Sócio-diretor
da Lote 5 Desenvolvimento Urbano, de
São Paulo, e diretor Administrativo e
Financeiro da AELO.

É possível notar que os temas relacionados
com o meio ambiente ocupam grande parte
das páginas desta edição do jornal, uma
posição de acordo com a filosofia de todos
os diretores e conselheiros da AELO, em
defesa do equilíbrio entre a construção e a
natureza.
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O presidente da AELO, Caio Portugal,
escreveu este artigo, “Perspectivas para o
mercado de loteamentos em 2021”.

O segmento da indústria imobiliária
representada pelos desenvolvedores
urbanos teve o ano de 2020 marcado pelos
efeitos da pandemia que assolam inúmeros
setores, entre os quais a indústria da
construção civil:

n Redução da oferta, representada pela
insegurança do comportamento do
consumidor por conta das restrições
impostas pelo covid-19;
n Aumento das vendas, reflexo da
ressignificação da casa. Nesse aspecto, o
lote urbanizado é um produto que, além da
resiliência característica desse mercado, tem
como atributo a flexibilidade, tanto no
processo da construção da casa própria
quanto nas características específicas de um
loteamento, que envolvem acesso às áreas
verdes, insolação, ventilação.

Os dados fechados do Departamento de
Economia do Secovi-SP comprovam a
redução da oferta pela inferência dos lotes
urbanos aprovados pelo GRAPROHAB
(Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo). Ver a
seguir.

De acordo com a pesquisa da Brain em
parceria com a AELO e o Secovi- SP, houve
queda de 5% no lançamento de lotes na
comparação de janeiro a setembro de 2019
com o mesmo período de 2020: de 21.988
para 20.812.

Por outro lado, ocorreu aumento de 4% na
comparação do número de lotes vendidos
no terceiro trimestre de 2019 (9.768) com as
vendas terceiro trimestre de 2020 (10.136).

O que esperar de 2021? Se olharmos
pelo lado da demanda, há forte
percepção de aumento da confiança do
consumidor, seja por conta da
ressignificação da casa própria, seja pela
próxima liberação da vacinação, e por
melhor profilaxia do enfrentamento da
covid-19 –algo que dá alento a todos. Por
outro lado, há uma série de desafios,
novos e velhos, que a indústria de
loteamentos, assim como o Brasil, precisa
enfrentar no próximo ano:

No campo da oferta:
n Aumento nos custos e insumos da
construção civil, seja por uma questão da
oferta limitada pela redução das principais
cadeias de insumos básicos (cimento, ferro,
resina, vidros) por conta de prevenção no
início da pandemia. Seja pela readequação do
câmbio, que vinha subprecificado, os valores
dos insumos na construção civiltiveram forte
impacto nos custos da produção imobiliária,
o que afetou sobremaneira o segmento da
indústria de loteamentos. Os itens
mencionados sofreram acréscimos acima de
40%. Acredita-se, conforme estudos da FIESP
e de outras entidades ligadas ao
acompanhamento da indústria, que no
primeiro trimestre de 2021 os preços desses
insumos estarão estabilizados, assim como a
oferta regular desses itens. Nesse sentido,
ações de aumento da concorrência, inclusive
com liberação de tarifas para a importação
desses insumos propiciarão a aceleração do
reequilíbrio dos preços e oferta, além da
retomada e eliminação da ociosidade dessas
cadeias.
n Os prefeitos eleitos em novembro, mesmo
aqueles que foram reconduzidos, deverão
focar:
a) Revisão das Leis Urbanísticas, a propiciar
aumento da terra urbanizada, e maior
desenvolvimento das cidades;
b) Combate efetivo à indústria da ocupação
irregular e aos loteamentos clandestinos,
pois essa concorrência, além de predatória,
produz custos infinitos à sociedade. Vejam o
caso das ocupações no entorno das represas
Billings e Guarapiranga, na região
metropolitana de São Paulo.
c) Aplicação correta do Novo Marco
Regulatório do Saneamento, que poderá
contribuir para o correto desenvolvimento
e investimento público e privado na
universalização dessa infraestrutura
pública, que é fundamental para o

desenvolvimento sustentável.

No campo da demanda:
n A retomada das discussões das reformas
estruturantes para o País poderá dar
sequência à maior revolução que o Brasil
tem vivido, que são os juros baixos. Esse
ciclo a ser duradouro, dará o choque do real
capitalismo que gera empregos, riqueza,
valores corretos, e inserção social. E a
agenda fiscal poderá ser endereçada se
tivermos uma reforma administrativa que
tire o peso e a ineficiência do Estado sobre a
sociedade, uma simplificação tributária que
dê agilidade, segurança jurídica e correta
distribuição dos encargos aos cidadãos e às
empresas. E poderá haver o
aperfeiçoamento do arcabouço de aumento
da produtividade na economia, com
reformas microeconômicas, tais como a Lei
Geral do Licenciamento Ambiental, a
desindexação e desvinculação do orçamento
da União, lei da liberdade econômica para a
construção civil e indústria imobiliária, entre
outros.
n Aumento da competição da oferta de
crédito, em especial do crédito imobiliário,
com novas estruturas de concessão, e maior
participação das fintechs.

O ano de 2021 promete ser um período de
grande recuperação econômica. Mas, para
isso, a sociedade deve cobrar desde já que
todos estejam uníssonos pelo Brasil, sem
radicalismo ou falsas verdades. A realidade é
que não temos mais tempo nem
oportunidade para erros ou
experimentações. A agenda Brasil precisa ser
implementada, temos de gerar empregos,
riquezas, num novo ambiente da economia
mundial. Não há a mínima possiblidade de
protelação, a política tem de se antecipar e
promover, desde já, a agenda para destravar
a infraestrutura, o investimento e a inserção
social.

ANÁLISE DO PRESIDENTE CAIO PORTUGAL

04



05

Em 1 hora e 48 minutos, o Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) teve, em 18
de junho, uma reunião de características
inéditas: diante das restrições impostas pela
quarentena de prevenção contra a covid-19,
o encontro foi realizado de forma virtual.
Cada um dos oito palestrantes focalizou
informações atualizadas sobre o panorama
da atividade de parcelamento do solo no
País. Os recursos da moderna tecnologia,
hoje em dia usados com sucesso na
comunicação entre grupos de pessoas,
empresas e instituições, possibilitaram não
só a interação entre os expositores como
também o acesso do público aos debates.
Foi como se cerca de cem empresários,
executivos e especialistas – sem sair das suas
respectivas cidades – estivessem no amplo
salão do Edifício Milenium, em São Paulo,
local da reunião anterior do CDU, a de 2 de
março. O CDU, que completou 20 anos em
25 de julho, é integrado por três entidades –
AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP – e tem a
coordenação de Caio Carmona Cesar
Portugal, presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP.

Caio Portugal abriu a Live “Análise da área
de loteamentos em 90 dias de quarentena”
diretamente de seu local de trabalho, na
empresa GP Desenvolvimento Urbano, em
Vargem Grande Paulista, na região
metropolitana de São Paulo. Na condição de
facilitador, explicou que faria uma exposição
sobre o tema CETESB. E apresentou os sete
outros participantes, já conectados: Ruth
Portugal, arquiteta, diretora da GP
Desenvolvimento Urbano, membro do
Conselho Fiscal da AELO e integrante de
grupos de trabalho do CDU. Tema: oficinas
das entidades imobiliárias com a Sabesp e
as concessionárias de energia elétrica.

Fábio Tadeu Araújo, economista, sócio
diretor da Brain Inteligência e Pesquisa.
Tema: os resultados das Pesquisas do
Mercado de Loteamentos no Estado de São
Paulo e no Brasil no primeiro trimestre de
2020. Lair Krähenbühl, engenheiro civil,
diretor da empresa Consurb e membro do
Secovi-SP. Tema: o setor imobiliário e o
panorama legislativo.

Pedro Krähenbühl, advogado, assessor do
Secovi-SP em Brasília para assuntos do setor
imobiliário e colaborador da AELO. Tema: as
pautas do Congresso Nacional.

Luis Paulo Germanos, advogado, vice-
presidente da AELO e membro do Conselho
Jurídico da entidade. Tema: análise da
inadimplência e de distratos no decorrer de
três meses de quarentena.

Marcos Saes, advogado, diretor de
Assuntos de Meio Ambiente da AELO e
consultor da Câmara Brasileira da Indústria
de Construção (CBIC). Tema: o trâmite do
projeto da Lei Geral de Licenciamento
Ambiental na Câmara dos Deputados.

Vicente C. Amadei, coordenador dos
cursos de loteamentos da Universidade
Secovi, diretor da Vice-Presidência de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi-SP. Tema: o início da 30.ª
temporada dos cursos de loteamentos.

Caio Portugal comentou que, depois
da Live de 2 de abril – a primeira dos

tempos de pandemia –, em que ele e outros
dirigentes do setor analisaram os reflexos
sofridos pelo mercado de loteamentos
diante da covid-19 e do isolamento social, o
Secovi-SP começou uma série de pesquisas
junto a empreendedores para detectar o
“termômetro” de lançamentos, vendas e
inadimplência. “É interessante notar que,
nesta época de compreensíveis
preocupações, o produto lote urbanizado
está sendo valorizado, pois é um bem que
transmite segurança”, disse.

Caio explicou que ele havia tido duas
reuniões com representantes da CETESB,
prosseguindo a série de oficinas em busca
de ações para levar essa empresa
governamental paulista a adequar suas
normas quanto às exigências impostas aos
projetos de loteamentos: “Insistimos em
demonstrar que, na verdade, os
empreendedores de parcelamento do solo
defendem a preservação do meio ambiente.
Temos um tradicional compromisso com a
natureza”, explicou.

“Nas oficinas, também buscamos revisão
nos conceitos de resoluções da CETESB
sobre os procedimentos para análise dos
pedidos de supressão da vegetação nativa
para parcelamento do solo. Isso pode ser
conduzido com harmonia entre as partes,
sem que o Ministério Público interfira.”

(Continua na próxima página)

CDU
VIRTUAL
INDICOU
TENDÊNCIAS
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As pesquisas da Brain Inteligência
Corporativa em parceira com a AELO e o
Secovi-SP, que costumam atrair o interesse dos
participantes das reuniões do CDU desde
2017, foram mostradas de modo virtual no
encontro de 18 de junho. Fábio Tadeu Araújo,
economista, sócio diretor da Brain, mora em
Curitiba, de onde interagiu. O sucesso da
Pesquisa do Mercado de Loteamentos no
Estado de São Paulo levou a AELO a idealizar
um levantamento de âmbito nacional em
2019, sendo focalizados Estados do Brasil.

De acordo com o diretor da Brain, o
resultado do levantamento nacional no
primeiro trimestre de 2020 sofreu reflexos da
chegada da covid-19 ao Brasil. Fábio mostrou
gráficos comparativos entre as cinco regiões
do Brasil – Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul. Explicou que o interesse de
compra, que tinha caído num primeiro
momento da pandemia, já estava mais estável.
E surgiu um fenômeno, com base na
quarentena: 20% dos clientes querem um
imóvel diferente em relação à atual residência.
“Desejam ir para a segunda residência, no
campo, com mais tranquilidade, em que
também podem trabalhar com ajuda da
tecnologia”, afirmou Fábio.

Um conselho do diretor da Brain aos
empreendedores: diante da redução do
estoque de lotes, seria interessante planejar
lançamentos para o segundo semestre
levando em conta o cuidado para evitar o
“encavalamento” – situação em que várias
empresas lançam produtos num mesmo fim
de semana.

Quanto à Pesquisa do Mercado de
Loteamentos do Estado de São Paulo, Fábio
Tadeu Araújo expôs o gráfico de loteamentos
lançados nos últimos três anos nos municípios
paulistas, que apontava queda de 52% no
primeiro trimestre de 2020 em relação ao
quarto trimestre de 2019. E disse que as
cidades do Interior sofrem menos com a crise:
“Lá, tudo funciona mais, e há menores perdas
de renda e de empregos.” Quanto ao futuro,
ele afirmou haver perspectivas positivas com a
constante redução da taxa de juros, Selic.
“Nessa situação, há investidores que alteram
suas aplicações, recorrendo a imóveis, em vez
de aplicar em fundos.”

Por sua vez, Ruth Portugal, diretora da GP

Desenvolvimento Urbano, membro do
Conselho Fiscal da AELO e integrante de
grupos de trabalho do CDU, focalizou sua
participação nas oficinas das entidades

imobiliárias com a Sabesp, empresa paulista
de saneamento básico, e com as
concessionárias de energia elétrica. Nas
reuniões do CDU, os serviços das
concessionárias estão entre os mais constantes
alvos de reclamações dos empreendedores de
loteamentos. Assim, a notícia da aprovação do
Novo Marco do Saneamento Ambiental pelo
Congresso, sancionado pelo presidente Jair
Bolsonaro, deu nova esperança aos
empreendedores. O assunto é focalizado na
página 16 deste jornal.

Lair Krähenbühl, engenheiro civil, diretor da
empresa Consurb, ex- secretário da Habitação
do Estado de São Paulo e ex-secretário da
Habitação do Município de São Paulo,
analisou: “As Lives são fantásticas. As pessoas
podem dar palpite sobre tudo. Uma situação
que merece estudos dos filósofos. Neste bate-
papo virtual, desejo comentar que, no meio da
quarentena, o Congresso Nacional continua
em atividade, com a possibilidade de votação
de projetos de leis que virão impactar o setor
imobiliário, daí a nossa atenção quanto aos
trâmites na Câmara e no Senado.” impostos
não prejudiquem as atividades do nosso setor
e o poder de compra dos cidadãos.” O jovem e
já experiente advogado Pedro Krähenbühl,
filho de Lair, é assessor do Secovi-SP em

Brasília para assuntos de interesse do setor
imobiliário e colaborador da AELO, participou
da Live com base em seus conhecimentos
sobre a Câmara dos Deputados, o Senado, os
Ministérios e o STF. Ele antecipou que o
Senado e a Câmara acabariam aprovando o
Projeto de Lei n.º 4.162/2019, sobre o Novo
Marco Legal do Saneamento Básico, algo que
acabou se confirmando. Luis Paulo Germanos,
advogado, vice-presidente da AELO e membro
do Conselho Jurídico da entidade, focalizou
na Live os reflexos sofridos pela inadimplência
e pelos distratos nas empresas de
parcelamento do solo na quarentena. Ele disse
que, após realizar levantamento junto aos
principais Tribunais de Justiça do País sobre
ações de rescisão de contrato distribuídas
contra empresas de desenvolvimento urbano,
notou que “Minas e Bahia apresentaram
índices mais elevados de casos.”

Marcos Saes, advogado, diretor de Assuntos
de Meio Ambiente da AELO e consultor de
várias outras entidades, entre as quais a
Câmara Brasileira da Indústria de Construção
(CBIC), focalizou a tramitação do projeto da Lei
Geral de Licenciamento Ambiental na Câmara
dos Deputados. Esse tema é abordado com
detalhes nas páginas 12 e 13 deste jornal.

No final desse encontro, o professor Vicente
C. Amadei  recebeu homenagem dos
participantes, pelo seu 88.º aniversário (23 de
junho) e pelos 30 anos dos seus cursos de
loteamentos (detalhes na página 11).

PESQUISAS DO MERCADO E OUTROS TEMAS
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Em sua penúltima reunião de 2020, em 9 de
setembro, o Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) divulgou os mais recentes
números sobre o mercado de loteamentos e
garantiu produtiva troca de ideias sobre
vários assuntos. Com a participação de
experientes expositores, esse encontro
virtual deixou importantes lições. O Comitê,
integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP, voltou a se reunir em 8
dezembro para um balanço anual e para
analisar as perspectivas para 2021, ano do
40.º aniversário da AELO.
O presidente da AELO, Caio Portugal,
também vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Secovi-SP e coordenador
do CDU, atuou como âncora da reunião
de setembro, que contou com sete
convidados. Na foto, os oito
participantes.
1 – Desenvolvimento Sustentável. O
experiente empresário Lívio Giosa,
presidente do Conselho Nacional de Defesa
Ambiental (CNDA), autor de vários livros
explicou que, em nome da modernidade, as
empresas precisam investir em
sustentabilidade e em preservação da
natureza. E mostrou os caminhos para isso.
2 – Marco Regulatório do Saneamento
Básico. O assunto ficou por conta do
próprio Caio Portugal, que também abordou
a tramitação dos projetos das Reformas
Tributária e Administrativa.
3 – Lei Geral de Licenciamento
Ambiental. Tramitação no Congresso
Nacional. Resolução CONAMA 303/2002,
Resolução SMA nº 03/2018. O diretor de
Assuntos de Meio Ambiente da AELO,
advogado Marcos Saes, voltou a alertar para
a importância de o PL ser logo aprovado.
4 – Pesquisa do Mercado de
Loteamentos. Os resultados do primeiro
semestre de 2020 no Brasil e,
especificamente, do segundo trimestre no
Estado de São Paulo. Fábio Tadeu
Araújo, sócio diretor da Brain Inteligência
Estratégica, empresa parceira da AELO,
Secovi-SP e CBIC, mostrou gráficos e
analisou o panorama dos loteamentos nos
tempos da pandemia.
5 – Sistemas de Comercialização foi um

tema que possibilitou uma rica aula aos
empreendedores, com a participação de:
Elias Zitune, diretor de Assuntos Regionais
da AELO e diretor Comercial da Zitune
Empreendimentos, de São Paulo; Jorgito
Donadelli, diretor de Relações Institucionais
da AELO e diretor da JFD Empreendimentos
Imobiliários, de Franca; Gladston Tannous,
instrutor dos cursos de loteamento da
Universidade Secovi e sócio-diretor da Star
Lançamentos Imobiliários; Rodrigo de
Brito, CEO do Sigavi 360. Lívio Giosa, de
expressivo currículo no mundo corporativo e
no setor público, foi o primeiro a fazer
explanação. Ele é um respeitado defensor
do Desenvolvimento Sustentável, como
presidente do Conselho Nacional de Defesa
Ambiental (CNDA), autor de vários livros e
assíduo convidado para palestras em várias
cidades do País. Foi introdutor do tema
“Terceirização” no País, tornando-se um
requisitado palestrante. Atua em várias
entidades sociais e empresariais.
Na área pública, Giosa foi deputado estadual
em São Paulo (1995-1999) e secretário
Nacional do Ministério da Indústria,
Comércio e Turismo (1994). Em 2012,
recebeu o Prêmio ONU de Sustentabilidade

(Rio+20) como um dos dez
maiores líderes globais sobre
sustentabilidade. Ele é um dos cinco
principais interlocutores internacionais do
ex-vice- presidente americano Al Gore.
Giosa ponderou que, em geral, as empresas
de loteamentos, sejam pequenas, médias ou
grandes, também devem levar em conta o
dever de atuar em torno da
sustentabilidade. Ele destacou o olhar
estratégico da sustentabilidade: 1) O
levantamento das necessidades
empresariais; 2) Realizando o planejamento
estratégico da sustentabilidade; 3)
Integrando e motivando as pessoas para a
sustentabilidade; 4) A sustentabilidade não é
só discurso; 5) Os indicadores da
sustentabilidade corporativa.
E Lívio Giosa ressaltou a sustentabilidade
gerando valor para a empresa:
1) Sustentabilidade, a nova virtude
empresarial; 2) Os stakeholders e a
sustentabilidade; 3) Rede de fornecedores
sustentáveis; 4) O colaborador sustentável e
o seu papel dentro das empresas; 5) Os
bosques urbanos integrando todos os
conceitos; 6) A influência das leis vigentes
nas atividades empresariais.
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O sucesso do módulo sobre Sistemas de
Comercialização na reunião do CDU de 8 de
setembro se deve basicamente a uma troca de
ideias entre o presidente da AELO, Caio
Portugal, e dois atuantes diretores: Elias

Zitune, de Assuntos Regionais, e Jorgito
Donadelli, de Relações Institucionais. Os três
concluíram que, diante dos resultados das
pesquisas da Brain em tempos da pandemia,
seria interessante oferecer aos
empreendedores algumas informações sobre a
possibilidade de serem ampliadas as vendas
de lotes por meio de estratégias modernas de
marketing e comercialização.

A indicação do especialista Gladston
Tannous surgiu naturalmente: ele é associado
da AELO, habitual frequentador do CDU e
colaborador do “AELO Online” como autor de
artigos. E Rodrigo de Brito, mais recente nos
contatos, foi indicado por Jorgito.

Elias Zitune abriu o bate-papo relembrando
que, duas semanas antes do CDU, houve o
painel sobre loteamentos da Convenção
Secovi 2020, em que ele havia manifestado
posição otimista sobre as perspectivas.

“Os números mostrados hoje pelo Fábio
Tadeu Araújo, da Brain, também apontam para
o otimismo”, disse ele. “É preciso lançar novos
empreendimentos, pois o mercado está
consumindo. O modo de lançar, no entanto,
está mudando na quarentena.”

Jorgito Donadelli ponderou que os
associados da AELO devem repensar suas
estratégias de vendas e que a presença de dois
especialistas em comercialização no CDU
contribuiria para o surgimento de ideias.

Gladsdon Tannous, instrutor de cursos de
loteamento da Universidade Secovi e sócio-
diretor da Star Lançamentos Imobiliários, abriu
sua explanação com base na tese de que “as
empresas têm uma necessidade muito forte de
formar uma equipe de vendas com
profissionais competentes”. Ele citou o fato de
ainda haver, hoje em dia, corretores de imóveis
com falta de treinamento e que nem sabem
vender “online”. E, para mostrar o lado
positivo, mencionou um empreendimento de
Mogi-Mirim, no Interior paulista, de cujo
lançamento participou: “Estava tudo planejado
para o lançamento ser em abril. No final de
março, chegou a pandemia, com todas
aquelas consequências assustadoras. Pois

abrimos as vendas na época prevista, evitando
aglomerações, e já conseguimos vender 60%
dos lotes. É preciso preparar o Corretor 4.0.”

Rodrigo de Brito, CEO da plataforma Sigavi
360, explicou que sua empresa está ligada em
tecnologia e nas mais novas tendências
globais:

“Somos ligados em negócios e
principalmente ligados ao setor imobiliário,
em que cada empresa tem diferentes tipos de
negócio. 

A Sigavi 360, www.sigavi360.com.br, está há
mais de 15 anos no mercado nacional.

O arquiteto Gladston Tannous comentou no
debate do CDU que “o Corretor 4.0 é o
profissional do século 21.” Formado em 1978
pela FAU, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo
(USP), com foco em Desenvolvimento e
Gerenciamento de Negócios, ele está
registrado desde 1981 no CRECI-SP. Nos
últimos 16 anos, como corretor e sócio-diretor
da Star Lançamentos Imobiliários, dedicando-
se ao setor imobiliário, Gladston tem atuado
exclusivamente no segmento de loteamentos,
em que desenvolve oportunidades de
negócios para empresas loteadoras, além de
estruturar operações de parcerias para
implantação de empreendimentos.

No CDU, Gladston Tannous lançou estas
perguntas: O que define o profissional de
intermediação imobiliária, nestes novos
tempos? O que o distingue dos demais
profissionais? Como ele se comporta nestes
novos tempos?

E fez uma explanação.
Ele disse que as respostas
a estas e a outras
perguntas, estão na
ordem do dia das
empresas que congregam
profissionais de
intermediação imobiliária.

O que se constata
rotineiramente é um
despreparo total de
muitos profissionais de
intermediação imobiliária,
pois, em vários casos,
migram de atividades
sem qualquer correlação
com o mercado

imobiliário.
Eventualmente, já atuam em vendas,

atendimento ao público em geral e não se
preparam ou, pior, não recebem o treinamento
adequado a que muitas imobiliárias se
propõem a oferecer.

Na maioria das vezes, a migração para o
mercado imobiliário não é uma decisão
estruturada, planejada e implantada. Pelo
contrário, é uma opção do profissional que
não consegue recolocação no seu mercado,
em sua atividade fim e se deslumbra diante
dos ganhos substanciais com a comissão, por
intermediação, que poderá auferir.

Os treinamentos que as imobiliárias
costumam oferecer, quando o fazem, é através
de um “script” para captação de produtos no
mercado, tanto para venda como para locação,
quando o “core business” da imobiliária
concentra 80% de suas receitas nesses
segmentos. Acontece que a locação, em
termos de finalização, é uma parte muito
pequena dentro do conceito de VENDAS,
abrindo um abismo entre esses dois nichos do
mercado imobiliário, dentre outros. Existe
o CORRETOR 4.0, que integra tecnologia,
ferramentas de comunicação Online &amp;
Offline, além de gerenciamento de
negociações. Esse conteúdo, por sinal, está em
artigos de Gladston publicados recentemente
pelo boletim “AELO Online” (edição 812, ver no
site www.aelo.com.br) e pelo jornal “AELO
Informa”.

Gladston Tannous deixou seu
contato: gladston@star-imob.com.br.

AULA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES
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“Loteamentos saem fortalecidos da
crise?” Caio Portugal, presidente da AELO,
foi o mediador do painel da Convenção
Secovi 2020 que teve esse título, em 25,
de agosto. Com três experientes
empreendedores, o debate virtual buscou
a resposta a essa pergunta básica. Após o
painel, Caio também mediou o “pinga-
fogo”, com quatro especialistas.

Os três debatedores do painel aparecem
na foto da página 3 do jornal:

Elias Zitune – Diretor comercial da
empresa Zitune Empreendimentos, de São
Paulo, e diretor de Assuntos Regionais da
AELO; Silvio Bezerra – CEO da empresa
Ecocil Incorporações, de Natal (RN), e
presidente do Sinduscon do Rio Grande
do Norte.

Arthur Matarazzo Braga – Sócio-diretor
da Lote 5 Desenvolvimento Urbano, de
São Paulo, e diretor Administrativo e
Financeiro da AELO.

Ao abrir o debate, Caio Portugal passou
a palavra para cada um dos três
convidados, pedindo-lhes uma análise dos

negócios de loteamentos nos cinco
primeiros meses de quarentena.

“Com a pandemia, o quê aconteceu no
mercado?” A opinião geral foi de que o
mês de março foi péssimo, com uma
paralisação das vendas e com alto índice
de inadimplência por parte dos clientes
das empresas, mas abril já mostrou o
início de uma reação, que se consolidou
de maio a agosto. E quais os fatores para
essa tendência positiva? Os participantes
apontaram a redução da taxa de juros,
Selic, pelo governo federal como um dos
fatores básicos, estimulando os
compradores. Por outro lado, o isolamento
social também levou as pessoas a
inúmeras reflexões. Uma delas: a
valorização da casa, como espaço em que
as pessoas podem circular, ter seu pomar,
sua churrasqueira, seu cachorro. Para isso,
a matéria prima é o lote. O desejo de
comprar lote para a construção de uma
nova casa se ampliou por todo o Brasil, em
todas as faixas de poder aquisitivo. E, além
de tudo, ficou ressaltada aos olhos do

público, mais uma vez, a capacidade do
imóvel como investimento seguro e
rentável.

Após o painel, houve o tradicional
“pinga-fogo” sobre loteamentos. Neste
ano, com os participantes que aparecem
na foto.

Professor Vicente C. Amadei, diretor
Executivo da Vice-Presidência de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi-SP, coordenador de cursos de
loteamento da Universidade Secovi; Caio
Portugal, presidente da AELO, mediador;
Ruth Carmona Cesar Portugal, integrante
do Conselho Fiscal da AELO, membro de
grupos de trabalho do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) e diretora
da empresa GP Desenvolvimento Urbano;
Mariangela Iamondi Machado, assessora
Consultiva da Lello Condomínios, Diretora
da Focus Trading – Desenvolvimento
Urbano e Gestão, Diretora de Associações
em Loteamentos e Bairros Planejados do
Secovi-SP e colaboradora da AELO; Olivar
Lorena Vitale Júnior, advogado, membro
do Conselheiro Jurídico do Secovi-SP e
presidente do Instituto Brasileiro de
Direito Imobiliário (IBRADIM).

Os associados da AELO e os demais
interessados puderam ter acesso online às
explicações de cada um dos quatro
especialistas a respeito de vários temas,
como legislação, contratos, aprovação de
projetos, meio ambiente e associações.

Vale ressaltar que o espaço sobre
loteamentos tornou-se uma tradição da
Convenção Secovi, o maior evento do
setor imobiliário no País. Desta vez, o
formato virtual abriu a possibilidade de
acesso de um número maior de
interessados. A qualidade dos temas e dos
debatedores, e a perfeita organização
garantiram o sucesso da Convenção, a
exemplo das edições presenciais dos
últimos anos.

DEBATE E PINGA-FOGO 
NA CONVENÇÃO
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A AELO nasceu simples, mas já aguerrida, em
24 de fevereiro de 1981, em São Paulo. A
entidade foi impulsionada por idealistas
pioneiros, que se uniram para superar as
primeiras dificuldades e para impor o estilo que
a levou a crescer: a luta pela segurança jurídica
das empresas de loteamento e
desenvolvimento urbano. Nos anos 1980, o
quadro de associados evoluiu, com a adesão de
empresas do Interior paulista. Na década de
1990, chegaram também empreendedores de
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Ceará. Nos
anos 2000, a expansão ocorreu em direção a
todas as regiões do Brasil. Hoje, somos uma
entidade de âmbito nacional, unindo
associados de 17 Estados em torno da mesma
luta, e registrando expressivas vitórias. E
lançamos nova logomarca, em 2018, com as
cores do País.

O presidente da AELO, Caio Portugal (foto),
que vem participando da entidade há 27 anos,
costuma dizer que as vitórias são fruto da união,
de um equilibrado trabalho em equipe. Com
base nisso, criamos no boletim semanal a seção
“Sou AELO. E você?”, destinada a homenagear
personalidades que têm sido importantes na
história da AELO. Por meio das respostas às 20
perguntas do questionário padrão, mostramos,
de julho a dezembro, os perfis de 23
empresários e especialistas de conduta
exemplar, em defesa do bem comum, nesta
ordem:
n 1 Claudio Bernardes
n 2 Ciro Pereira Scopel
n 3 Vicente C. Amadei
n 4 Mariangela Iamondi Machado
n 5 Carlos De Gióia
n 6 Roland Philipp Malimpensa
n 7 Sérgio Guimarães Pereira Júnior
n 8 Luiz Eduardo de Oliveira Camargo
n 9 Arthur Matarazzo Braga
n 10 Luis Paulo Germanos
n 11 Jaques Zitune
n12 Geraldo Portugal
n 13 Ronaldo Lucas Brani
n 14 Ruth Carmona Cesar Portugal
n 15 Oscar Hidenori Hirose
n 16 Cibele Riva Rumel

n 17 Luciano Borghesi Filho
n 18 Marcos Dei Santi
n 19 Zildete Medeiros
n 20 Elias Zitune
n 21 Carlos Eduardo de Castro Souza
n 22 Jorgito Donadelli
n 23 Ângela Paiva

A publicação de perfis prosseguirá nos
boletins dos primeiros meses de 2021, época
em que a AELO completa 40 anos.

Já estamos preparando para março uma
edição especial do jornal impresso “AELO
Informa”, destinada a marcar os 40 anos. Mas
iniciamos nesta página dupla a contagem
regressiva para a data. Para valorizar esse
conjunto, escolhemos o perfil de alguém que
está na história da AELO desde a fundação, e
que segue ativo, o mestre de empreendedores
de loteamentos, Vicente C. Amadei.

Para a reunião virtual do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de 18 de
junho, Caio Portugal escalou o professor
Amadei para ser o último dos sete convidados a
falar. E havia dois motivos especiais para Caio
reservá-lo para o momento de maior audiência
do encontro: transmitir, em nome da AELO e do
Secovi-SP, os parabéns ao mestre, às vésperas
de seu 88.º aniversário (ocorrido em 23 de
junho), e também homenageá-lo pela 30.ª
temporada dos cursos de loteamentos (que

havia sido iniciada no dia 22), sob sua
coordenação. Assim, o encontro virtual ganhou
momentos de alegria, já que Amadei é uma
pessoa muito querida nas entidades e admirada
pelos seus milhares de alunos destas três
décadas.

Emocionado, o mestre agradeceu. E Caio
Portugal completou: “Professor Vicente, a gente
só tem a agradecer pelo seu maravilhoso
trabalho. Seus cursos formaram milhares de
especialistas em loteamentos que hoje
contribuem para o Brasil ter melhores cidades.
Fui um dos beneficiados.

Quando comecei a frequentar a AELO e o
Secovi-SP pelas mãos do meu pai, Geraldo
Portugal, tratei de ter aulas nos seus cursos.
Também foi assim com Flavio Amary e com
tantos outros empreendedores.”

AOS 40 ANOS, AELO VALORIZA
QUEM PARTICIPA DA HISTÓRIA
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O professor Vicente Celeste Amadei,
natural de São Paulo (1932), acostumado à
atividade intensa, não reduziu o ritmo neste
período de quarentena. Usando a tecnologia,
em sua casa, em São Paulo, ele exerce, de
modo virtual, o trabalho pelo qual se
apaixonou ao longo de três décadas, o de
coordenador dos Cursos Específicos de
Loteamentos. E, como pioneiro da AELO,
revelou seu perfil, que é aqui reproduzido.

1 – Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Venho trabalhando na área de loteamentos
desde 1951. O início foi na empresa Ingaí,
com o fundador, Wanderley Bernardes.
Trabalhei lá por 36 anos. Depois vieram as
missões na AELO e no Secovi-SP. Maiores
desafios, sempre: a burocracia e os prazos
legais para o poder público cumprir as suas
obrigações inerentes à atividade de
loteamentos.
2 – Um filme ou série de
TV que mais marcou sua vida? E por qual
motivo?
“Os Miseráveis”, sobre a perseguição
implacável a um homem que furtara um pão
para alimentar sua família e sobre a
tenacidade do perseguido em se defender.
3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Também “Os Miseráveis”, romance do francês
Victor Hugo, que deu origem ao filme. A
lição foi a de que devemos avaliar todas as
situações enfrentadas na vida, com
ponderação, inteligência, paciência e senso
de justiça.
4 – Música marcante.
“Tema de Lara”, de Maurice Jarre, para o filme
“Doutor Jivago”.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Roberto Carlos, Orlando Silva, Nelson
Gonçalves e Carlos Gardel.
6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para o senhor.
Martin Luther King, Mahatma Gandhi e o
grande empreendedor Wanderley Bernardes,
fundador da Ingaí.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Gosto de escrever e de assistir TV.
8 – Torce para algum time?
No futebol, sou torcedor do Corinthians e
vejo os jogos pela televisão. Nos anos 1950,
meus ídolos no clube eram o ponta-direita
Cláudio e o meia armador Luizinho, o
“Pequeno Polegar”. Também admirava o
técnico Oswaldo Brandão. Uma seleção

brasileira inesquecível foi a que ganhou o
título mundial de 1970, no México.
9 – Uma sugestão para o futuro do Brasil.
Criar concursos para ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) e para o Superior
Tribunal de Justiça (STJ): acabar com o
sistema de nomeações.
10 – Sua maior conquista profissional.
Foram várias conquistas, como ter
trabalhado e dirigido uma ótima empresa de
loteamentos, a Ingaí, durante 36 anos. Essa
experiência contribuiu para que eu viesse a
escrever, com meu filho, desembargador
Vicente de Abreu Amadei, o livro como
“Como Lotear uma Gleba”. E também influiu
para me dedicar a uma atividade idealizada
por mim e que mantenho até hoje: a de
realizar e coordenar cursos de parcelamento
do solo urbano, agora no 30.º ano.
11 – Algo do que se orgulha.
Ser casado com uma esposa exemplar, a
querida Maria Virgínia, digna e possuidora
de todos os méritos pessoais e humanos; ter
um filho e uma filha bem formados em todos
os sentidos, inclusive profissional, e uma
família de nora, genro, netos e bisnetos, que
nos dão muitas alegrias e felicidade.
12 – Personalidade(s) que admira, no setor
em que atua.
Os empreendedores Claudio Bernardes, Caio
Portugal, Lair Krähenbühl, Ciro Scopel, Luiz
Carlos Pereira de Almeida (falecido neste
ano) e Paulo Germanos; o advogado Luis
Paulo Germanos e o jornalista Luiz Carlos
Ramos.
13 – Personalidade(s) que admira, no mundo
dos negócios.
Ricardo Yazbek, João Crestana, Romeu Chap
Chap, Basilio Jafet e todos os demais
empreendedores que atuam no mundo dos
negócios com honestidade, lisura, ética.

Responsabilidade
e respeito pelos
consumidores.
14 – O que
ninguém imagina
a seu respeito.
Que sou grato a
todos os que me
ajudaram pessoal
e
profissionalmente,
desde minha
infância, até hoje,
aos 88 anos.
Gratidão é
fundamental.

15 – Habilidade que deseja desenvolver no
futuro.
Se me for possível ainda no tempo, escrever
uma história que possa vir a ajudar alguém.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Sou, por natureza, conciliador e pacificador.
Evito confrontos, mesmo quando acho que
estou certo.
17 – Uma frase que o inspira.
Tudo que acontece na vida é para melhor!
18 – Qual conselho daria ao senhor, se
fosse mais jovem?
Conjugar sempre trabalho, família e religião.
19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO?
A dedicação e a competência dos dirigentes
da entidade me provocam entusiasmo. Eles
exercem um trabalho eficiente e insistente
junto aos poderes públicos para tentar
desburocratizar sistemas e viabilizar
loteamentos para a população mais carente,
necessitada de moradia digna, como age a
atual Diretoria, comandada por Caio
Portugal, dirigente exemplar. Também
admiro as excelentes divulgações feitas pelo
boletim “AELO Online” e pelo jornal “AELO
Informa”, que mostram os benefícios da
AELO à atividade de parcelamento do solo.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida. Pode ser um conselho, uma frase de
efeito. Do ponto de vista profissional, desejo
que toda legislação brasileira seja clara
suficientemente para evitar
interpretações sujeitas a litígios, que
dificultam sobremaneira as relações
humanas, profissionais, produtivas e
comerciais. Na profissão, adoto a frase
“Sapato para botar no pé”, sempre que trato
de redigir algum texto. Como lema de vida,
sigo e defendo uma lição cristã: “Não faças
aos outros o que não queres que os outros
te façam.”
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O ano de 2020 termina sem que a Nova
Lei Geral do Licenciamento Ambiental
tenha sido votada pelo Congresso
Nacional. Mas, apesar de vários entraves,
entre os quais o período das eleições de
novembro, houve avanço nos diálogos
entre as partes. E ficou claro que uma
expressiva parcela de deputados federais
vê necessidade de o tema ser colocado
na pauta do plenário da Câmara em 2021.

O seminário webinar de 26 de outubro,
organizado pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), entidade
à qual a AELO é filiada, reuniu
parlamentares e especialistas para
discutir a possibilidade de evolução do
trâmite do importante projeto de lei. O
encontro virtual foi mediado pelo
experiente advogado Marcos Saes,
especialista em Direito Ambiental,
consultor da CBIC e diretor de Assuntos
de Meio Ambiente da AELO. Na edição
anterior do jornal “AELO Informa” foi
reproduzido contundente artigo do Dr.
Saes, publicado em abril pelo jornal
“Valor Econômico”, uma contestação às
críticas de alguns ex-ministros do Meio
Ambiente à Nova Lei Geral do
Licenciamento Ambiental. O presidente
da AELO, Caio Portugal, considerou
excelente o seminário da CBIC e destacou
o fato de os parlamentares participantes
terem chegado a um consenso sobre a
necessidade de o projeto ser logo votado
pela Câmara. O debate sobre o tema teve
apoio de entidades dos quatro Estados
da Região Sudeste, entre as quais a AELO.

O relator da Lei Geral do Licenciamento
Ambiental, deputado Kim Kataguiri (DEM-
SP), que aparece nesta foto, afirmou no
debate que os principais pontos sobre o
projeto foram levantados e discutidos na
Câmara de Deputados e que a pauta já é
um consenso: “Chegamos a um nível de
maturidade do debate que não se via
antes. A redação está pronta para ser

votada em plenário e a padronização das
normas é o primeiro ponto, pois de fato
não existe uma lei geral de licenciamento
ainda.”

O deputado federal Rodrigo Agostinho
(PSB-SP), presidente da Comissão de
Meio Ambiente da Câmara, também é
defensor da norma e acredita que mais
de 80% do texto é passível de aprovação,
porém, existem pontos que são
inegociáveis e que podem encontrar
resistência.

“Uma boa parte do texto é consensual,
a respeito de melhorar esse sistema de
licenciamento, mas ainda tem pontos
bem complicados, por isso sugiro levar
ao plenário apenas os consensos entre os
diferentes setores”, disse Agostinho.

Quanto às perspectivas de votação, o
relator disse acreditar que o texto será
votado no plenário da Câmara de
Deputados em 2021. De acordo com o

Kataguiri, “o projeto já está próximo de
um acordo com a oposição, governo e
com parlamentares ambientalistas, mas o
calendário do Congresso Nacional, que
ainda nem votou o orçamento, está
bastante prejudicado”. Kim Kataguiri
destacou ainda que o setor da
construção, como outros setores, não se
nega a mitigar os impactos causados: só
quer saber quais são as condicionantes e
que estas sejam proporcionais aos
impactos. “Hoje, existe uma exploração
da licença ambiental de forma abusiva,
por isso incluímos no relatório pontos
para regular essas licenças de forma mais
transparente e mais precisa nas
condicionantes.

Nós sabemos que o desenvolvimento
econômico é necessário, mas deve ser
praticado em harmonia com a
sustentabilidade”, Kataguiri.

(Continua na próxima página).

LEI GERAL DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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O presidente da CBIC, José Carlos
Martins, que participou do seminário
webinar de 26 de outubro organizado pela
sua entidade, disse que o evento reforçou
o apoio do setor imobiliário e da
construção ao Projeto de Lei 3.729/04. E
lamentou o fato de esse projeto tramitar
na Câmara Federal há 16 anos.
“Precisamos de uma legislação clara que
reduza a insegurança jurídica”, afirmou
Martins. “Hoje, temos um emaranhado
de legislações, que precisa ser
uniformizado a partir da nova lei. Nós
sabemos da luta para a aprovação, mas
acredito que agora vamos conseguir essa
vitória, que vai beneficiar toda a sociedade
e proteger o meio ambiente.”

O deputado Rodrigo Agostinho
defendeu a integração das licenças
urbanísticas a partir da nova lei, mas
alertou que o Brasil tem a maior
biodiversidade do mundo, algo que deve
ser levado em consideração.

“Sou favorável à aprovação do projeto
de lei porque atualmente existem muitas
regras e precisamos de uma que
uniformize tudo, já que temos órgãos
ambientais com pouca estrutura de
análise, capacitação do servidor e banco
de dados consistente”, explicou
Agostinho. “Além disso, a lei trata das
licenças de maneira integrada, o que é
muito bom para o setor da construção.”

Conforme comentou o deputado federal
Josias da Vitória (CIDADANIA-ES), a
maioria dos segmentos empresariais do
País esbarra na legislação ambiental:
“Acredito que essa aprovação vai
acontecer, pois é necessária. Buscamos
entregar essa regra para o País com
flexibilização associada a garantias para
preservar o meio ambiente.” Ele

completou:
“Se tivermos uma regra transparente

não teremos espaço para corrupção. A
regra vai dar proteção e segurança aos
empresários e ao governo, eliminando a
burocracia que existe hoje, que impede a
modernização e importantes obras.
Vamos motivar outros deputados para a
votação!”

A presidente da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (CETESB), Patrícia
Iglecias, participou do seminário e
apresentou explicações sobre o exemplo
de São Paulo e dos avanços que foram
feitos na questão do licenciamento. Ela
disse que São Paulo tem participado de
discussões com o IPHAN, o COMAER e o
IBAMA, o que tem garantido melhor
definição dos procedimentos de consulta,
resultando em maior agilidade nos
processos de licenciamento. “Ter uma lei
geral é positivo, mas deve-se fazer um
refinamento necessário na redação”, disse
Patrícia Iglecias.

O advogado Marcos Saes, consultor da
CBIC e diretor de Assuntos de Meio

Ambiente da AELO, mediador
do seminário, voltou a defender a tese de
que enfrentar o licenciamento ambiental
é complexo e deve ser realizado de
maneira preventiva, mas, da forma que
está hoje, regulado por um furacão de
normas, está impedindo a obtenção das
licenças. “A alteração do sistema de
licenciamento brasileiro é essencial, pois
as normas válidas hoje são das décadas
de 1980 e 90, o que comprova que estão
obsoletas”, explicou o Dr. Saes.
“Precisamos de uma atualização que
viabilize as mesmas regras para todos, a
modernização do sistema, simplificação e
segurança jurídica. Tão grave quanto a
falta de estrutura operacional pública
para o setor de licenciamento ambiental
é a notória insegurança jurídica em que
vive o setor.”

Marcos Saes, que é de Santa Catarina e
trabalha no circuito Florianópolis, Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo, participou
anteriormente de vários eventos
presenciais sobre o Projeto de Lei na CBIC
e na Câmara de Deputados.

PROJETO 
DE LEI 
TRAMITA 
HÁ 16 ANOS
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), em sua reunião de 28 de
setembro, revogou a Resolução CONAMA
n.º 284/2001, que dispõe sobre o
licenciamento de empreendimentos de
irrigação, a Resolução CONAMA n.º
302/2002, que dispõe sobre os
parâmetros, definições e limites de Áreas
de Preservação Permanente (APPs) de
reservatórios artificiais e o regime de uso
do entorno, e a Resolução CONAMA n.º
303/2002, que dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de APPs.

Dentre todas essas normas, o
dispositivo com maior relevância prática
para o setor é, possivelmente, o art. 3.º,
inciso IX, alínea ‘a’ da Resolução
CONAMA n.º 303/2002, que institui APP
em faixa mínima de 300 metros nas
restingas.

Apesar das revogações feitas pelo
CONAMA, a matéria foi judicializada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal (STF), por unanimidade, em
decisão de relatoria da ministra Rosa
Weber com julgamento virtual finalizado
em 27 de novembro, suspendeu, até o
julgamento de mérito da questão, as
revogações – de modo a restaurar
imediatamente a vigência e a eficácia das
três Resoluções – (Arguições de
Descumprimento de Preceito
Fundamental ADPFs n.º 747, 748 e 749
ajuizadas, respectivamente, por Partido
dos Trabalhadores, PT; Partido Socialista
Brasileiro, PSB, e REDE
SUSTENTABILIDADE).

Dada a extrema relevância do assunto, o
presidente da AELO, Caio Portugal,
viabilizou o pedido de ingresso da
entidade como amicus curiae (amiga da
corte) nos processos no STF – pedido

este acatado pela ministra Rosa Weber. A
Associação, inclusive, foi representada
com sustentação oral no julgamento –
realizada pelo advogado Marcos Saes
(foto), especialista em Direito Ambiental,
consultor da CBIC e diretor de Assuntos
de Meio Ambiente da AELO.

Após o desfecho desse inicial
julgamento do STF, o Dr. Marcos Saes
teceu as seguintes considerações à
reportagem deste jornal: “Em relação à
APP de 300 metros nas restingas, ainda
é preciso ter em mente a aplicação das
leis federais da Mata Atlântica e Código
Florestal em relação à matéria. Uma
APP só tem status jurídico de tal (e
restrições associadas) quando há o que
se chama de função ambiental, descrita
no art. 3º, inciso II, do Código Florestal.
Não havendo essa função ambiental,
não há APP. Então, mesmo com a

decisão do STF, ainda há um caminho
jurídico para que, a depender das
circunstâncias concretas, possa-se, caso
a caso, afastar a aplicação desta APP de
300 metros.”

Enfim, ainda há que se acompanhar e
aguardar a posição final do STF sobre o
assunto. Todavia, a realidade é que hoje
as Resoluções CONAMA n.º 284/2001,
302/2002 e 303/2002, embora
recentemente revogadas, são, na prática,
por força do decidido pelo Supremo,
aplicáveis. Se um dispositivo como o que
cria a APP de 300 metros nas restingas
for, de fato, interpretado de forma isolada
e aplicado sem o devido cuidado por
órgãos ambientais e Poder Judiciário, o
comando legal simplesmente pode obstar
a realização de incontáveis
empreendimentos, em todo o extenso
litoral brasileiro.
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O engenheiro Ciro Scopel, presidente do
Conselho Consultivo da AELO, conselheiro
do Secovi-SP, membro fundador do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU) e
diretor da empresa Scopel
Empreendimentos e Obras, de São Paulo,
somando mais de 30 anos de experiência
no setor imobiliário, vê lógica na opção
editorial do jornal “AELO Informa” de abrir
espaço para as questões do meio ambiente.

“Nós, empreendedores, defendemos a
sustentabilidade apoiada em três pilares –
ambiental, social e econômico”, afirmou
Ciro.

Em novembro, Ciro Scopel afirmou que,
apesar da terrível tragédia global trazida
pela pandemia, é possível chegar a uma
constatação positiva neste período de
quarentena, que está para completar nove
meses: o mercado consumidor não só
sobrevive como também reforça seu
interesse por casas. “Muita gente, em fase
de isolamento em todas as cidades do
Brasil, passa a refletir sobre o futuro e sobre
a possível mudança de hábitos, envolvendo
até mesmo a mudança de residência da
família”, explicou o dirigente.

“A pandemia mostrou, nestes meses, o
quão forte é a casa”, comentou Ciro Scopel.
“Na prevenção contra o risco da covid-19,
as pessoas se restringem aos seus espaços,
às suas residências, em geral casas ou
apartamentos, e tratam de trabalhar de
modo virtual e refletir sobre o futuro. Nessa
situação, há quem decida trocar um
pequeno apartamento por uma casa ampla,
em outro bairro ou em outra cidade, no
pós- pandemia.” Isso é positivo para nós,
que trabalhamos na produção de lotes
urbanos.”

As pesquisas da Brain, em parceria com a
AELO e o Secovi-SP, sobre tendências do
mercado de loteamentos confirmam a tese
de Ciro e indicam que, apesar das sequelas
provocadas pelo coronavírus na sociedade
brasileira e na economia, as empresas de
parcelamento do solo devem encarar a
virada de 2020 para 2021 com relativa
esperança.

Para reforçar seu ponto de vista, Ciro cita
o sucesso das vendas da terceira e última

etapa de um loteamento fechado de alto
padrão, implantado pela Scopel, a Reserva
Ibirapitanga, no município de Santa Isabel,
junto à Via Dutra, no extremo leste da
região metropolitana de São Paulo, a 50
quilômetros da Capital.

O trabalho da equipe Scopel, sob a
liderança dos irmãos Ciro Scopel e Eduardo
Scopel tem sido intenso nos últimos meses,
tanto que as vendas em Ibirapitanga estão
quase concluídas, enquanto a empresa leva
adiante outros empreendimentos em várias
regiões do Estado de São Paulo.

Ibirapitanga representa um exemplo
interessante. Faz 14 anos que o jornal
“AELO Informa” publicou matéria de capa,
mostrando o projeto em implantação, entre
áreas verdes, após 11 anos decorridos entre
a decisão do proprietário da gleba de
buscar parceiros para lotear aquela área e o
início da venda de lotes, em 2006. Ao todo,
lá se vão 25 anos.

“Valeu a pena”, conclui Ciro Scopel,
orgulhoso pelo fato de o dono da gleba, o
conceituado médico Silvano Raia,
especialista em transplantes de rim e de

fígado, ter escolhido sua empresa para
levar adiante os planos. “A natureza está
preservada”, completa Ciro. “A paisagem
assegura qualidade de vida para os
proprietários de casas de Ibirapitanga e
para os moradores da região. Mas os
governantes, os legisladores e os cidadãos
em geral precisam saber o quanto é difícil a
missão de loteadores conscientes no Brasil,
de absurda burocracia e de inúmeros
outros obstáculos.”

Os terrenos residenciais da Reserva
Ibirapitanga 3 têm 800 metros quadrados.
O projeto global está consolidado, com
mais de 150 casas construídas, em meio a 4
milhões de metros quadrados de mata
atlântica, portaria, segurança 24 horas e
clube de esportes e lazer. O acesso é pela
Via Dutra. Logo após Arujá, o motorista
deve entrar na Estrada do Ouro Fino: mais
oito quilômetros até o empreendimento.
Ao todo, a Reserva Ibirapitanga é
constituída de 836 lotes, sendo 321 no
primeiro módulo, 254 no segundo e 261 no
terceiro. Tranquilidade para os moradores,
junto à natureza preservada.
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Na visão da AELO, o novo Marco
Regulatório do Saneamento Básico,
sancionado em julho pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro,

depois de aprovado pelo Congresso, será
fundamental para resgatar uma obrigação
de todos nós, brasileiros, de levar
dignidade e saúde a toda a população. O
presidente da AELO, Caio Portugal,
escreveu artigo, destacando:

Em 24 de junho deste ano, o Senado
Federal aprovou o PL 4162/2019 (Marco
Regulatório do Saneamento Básico) e
inaugurou, espera-se, uma regulação para
finalmente acabarmos com a grande
demanda do século XIX e que envergonha
a todos nós: a inexistência de água tratada
e rede de esgoto para mais de 100 milhões
de brasileiros. Entretanto, é preciso que se
resolva a segurança jurídica para a devida
atração de capital público e/ou

privado necessário ao enorme
investimento. Nesse aspecto, é
fundamental que erros cometidos na
regulação dos serviços de distribuição de
energia elétrica não sejam replicados nessa
importante infraestrutura da cidadania.

Ruth Carmona Cesar Portugal (foto),
arquiteta, sócia diretora da GP
Desenvolvimento Urbano e membro do
Conselho Fiscal da AELO, é especialista em
loteamentos – em especial, em
saneamento básico.

Esse tema está em seu dia a dia de
atuação na empresa e no grupo de trabalho
que coordena no Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU),
participando das oficinas das entidades
imobiliárias com a Sabesp, empresa paulista
de saneamento básico. Esta é sua análise: O
Marco Regulatório de Saneamento
finalmente veio a ser regulamentado para
garantir qualidade de vida aos brasileiros,
propondo, até o ano de 2033, alcançar 90%
de abastecimento de água potável, além de
coleta e tratamento dos esgotos sanitários
em todo país.

Nesse sentido, por consequência, índices
atribuídos às doenças decorrentes da falta
da estrutura de saneamento serão mais
favoráveis. Além disso, cabe ressaltar a
amplitude de ferramentas fundamentais que
estão vinculadas com os novos tipos de

investimentos no mercado interno, gerando,
diretamente, novas possibilidades de
empregos e alavancando a economia. No
que se refere à atividade de parcelamento
de solo, incorporações e condomínios
edilícios, o empreendedor tem, atualmente,
o papel similar ao dos agentes e
concessionárias de saneamento e, sob esse
âmbito, o Projeto de Lei traz novas
possibilidades, bem como alternativas
vinculadas aos instrumentos legais. Ou seja:
foram viabilizados meios que permitem
desatar conflitos jurídicos para a promoção
de parcerias PPP, fortalecendo, dessa forma,
as decisões diante do planejamento de
urbanização com mais impacto sobre os
cidadãos, dando, inclusive, maior poder de
decisão e concessão para a municipalidade,
juntamente com o setor privado,
acompanhando o Plano Diretor proposto e
aprovado, respectivamente, em cada
município.

O Secovi-SP e a AELO já têm feito
parcerias nessa direção, inclusive com a
Sabesp, minutando e aplicando soluções
de parcerias para integrar e atender o
crescimento demográfico de forma
planejada.

No entanto, no acordo para a votação no
Senado, para que não houvesse discussão

de sete destaques, alguns prováveis vetos
foram negociados entre os senadores e o

líder do governo no Senado, que afetam
diretamente o setor.

Um dos artigos de provável acordo para
veto presidencial é o artigo 18-A do
projeto, que prevê o ressarcimento dos
investimentos feitos por empreendedores
de incorporação imobiliária e de
loteamentos (parcelamento do solo), que
deveriam ser obrigação das
concessionárias ou dos poderes
concedentes, na chamada infraestrutura
não incidente do empreendimento. O
Secovi-SP, a AELO e as demais entidades
do setor já se mobilizam para defender a
manutenção do dispositivo junto às
instâncias federais. Atualmente, como se
sabe, os empreendedores arcam com todas
as despesas das obras de saneamento,
inclusive as não incidentes, que deveriam
ser de responsabilidade das
concessionárias de serviço público. Apesar
de antigas reivindicações das entidades,
entre as quais a AELO, os investimentos
não são reembolsados pelas
concessionárias, o que acaba gerando
pagamento duplo pelo consumidor: no
preço do imóvel e nas tarifas dos serviços
de saneamento.
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A AELO e o Secovi-SP comemoraram, em
outubro, mais uma vitória do diálogo e do
bom senso junto ao Governo do Estado de
São Paulo: como resultado de intenso trabalho
de representantes das duas entidades e da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) por meio de oficinas temáticas, foi
publicada no “Diário Oficial” do Estado
Resolução n.º 80, de 16/10/2020, da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Essa Resolução trata dos procedimentos para
análise dos pedidos de supressão de
vegetação nativa para parcelamento do solo,
condomínios ou qualquer edificação em área
urbana, e o estabelecimento de área
permeável na área urbana para os casos que
especifica, nos 645 municípios paulistas.

Caio Portugal, presidente da AELO, vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP e coordenador
do Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU),
disse que essa mudança mostra a importância
do diálogo franco, do trabalho transparente e
do esforço para se atingir bons propósitos que
atendam a todos:  “As oficinas temáticas que
temos realizado com a CETESB comprovam a
necessidade da boa interlocução entre poder
público e a iniciativa privada.”

O diretor de Assuntos Regionais da AELO,
Elias Zitune (à esquerda nesta foto), escreveu
este artigo sobre a importância da notícia.

A Resolução SIMA 80 publicada no Diário
Oficial no 17 de outubro dispõe sobre os
procedimentos para análise dos pedidos de
supressão de vegetação nativa para
parcelamento do solo, condomínios ou
qualquer edificação em área urbana, e o
estabelecimento de área permeável na área
urbana. Esta Resolução é fruto de muitas
discussões entre o setor produtivo (AELO,
Secovi-SP e demais participantes) e os órgãos
de licenciamento, em especial a CETESB.

A Resolução busca esclarecer alguns pontos
que já eram tratados na Resolução SMA
72/2017, mas que geravam dúvida quando da
sua aplicação, além de consolidar alguns
importantes entendimentos técnicos. A partir
da publicação da SIMA 80/20 a SMA 72/2017
foi revogada.

No que se refere a autorização para
supressão de vegetação, a regra geral foi
mantida, devendo ser garantida a preservação
da vegetação nativa em área correspondente

a, no mínimo, 20% da área total do
empreendimento, exceto no arbóreos nativos
isolados, seguindo-se, nesse caso, as
disposições específicas.

Por outro lado, a Resolução passou a
possibilitar a supressão de vegetação, mesmo
quando a área total ocupada com vegetação
nativa na área do empreendimento seja
inferior a 20% , desde que a supressão seja
indispensável para o acesso ao
empreendimento ou para a implantação de
sistema viário definido em plano diretor
municipal, ou ainda infraestrutura de ligação
de saneamento e energia ou ainda quando a
vegetação existente for constituída por
fragmento de vegetação em estágio inicial de
regeneração, com área inferior a 1 hectare,
além de outras possibilidades trazidas na
Resolução, que, sem dúvida alguma, passam a
ajudar na compatibilização do projeto
ambiental e urbanístico. A Resolução consolida
outro entendimento, qual seja, que o
percentual de área permeável incide sobre a
área total do empreendimento, porém não
deve incidir sobre eventuais áreas
remanescentes.

Um dos pontos que mais gerou discussão
nos últimos tempos entre os técnicos e
empreendedores também foi abordado pela
Resolução: A norma fixa que serão
computadas como áreas permeáveis, as áreas
ajardinadas do sistema de lazer, equipamentos
esportivos com superfície permeável, lagos e
espelhos d’água, áreas de servidão
administrativa referentes a linhas de
transmissão, gasodutos, oleodutos, e as

porções de áreas institucionais destinadas a
instalação de equipamentos públicos urbanos
exclusivamente para captação de águas
pluviais (bacias de detenção), desde que seja
garantida sua permeabilidade. Por esta
redação as bacias de detenção, desde que
permeáveis poderão ser projetadas nas áreas
institucionais podendo compor até 50% do
total da área permeável, resolvendo o
problema de diversos projetos, principalmente
das Cidades que exigem este equipamento de
retenção de água de chuvas.

Ainda sobre este tema, existindo área
permeável superior a 20%, esse excedente
poderá servir como área para a compensação
por supressão de árvores isoladas, ou por
intervenção em áreas de preservação
permanente, podendo ser utilizadas para a
mesma finalidade as áreas ajardinadas.

Por fim, vale ressalvar que esta Resolução
não se aplica a área de cerrado, sendo
mantido para este Bioma os parâmetros da
SMA 64/2009.

Pode-se dizer que esta Resolução
apresentou grandes avanços, garantido a
preservação ambiental, trazendo maior
segurança jurídica na aplicação pelos técnicos
de conceitos importantes, além de trazer
avanços em questões fundamentais para a
compatibilização dos projetos urbanístico e
ambiental.

Saem ganhando o meio ambiente, os
aplicadores da norma e a sociedade, que passa
a ter uma regra mais efetiva na busca de se
criar novos bairros e tornar a cidade cada vez
melhor.
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Em sua reunião de 8 de dezembro, o
Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU) – integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP – focalizou vários temas de
interesse dos empreendedores de
loteamentos e reservou um espaço para o
presidente Caio Portugal analisar os
resultados das eleições municipais de 15
e 29 de novembro e o possível impacto
no panorama político nacional em 2021.

Os mais de 5 mil municípios brasileiros
já sabem quais serão seus prefeitos para
os próximos quatro anos. Alguns partidos
fazem festa.

Outros lamentam e buscam culpados.
Mas o grande vencedor dos dois turnos
das eleições de novembro foi o Brasil. E a
AELO vê motivos para se confraternizar
com os autênticos cidadãos e com a
classe política: as urnas falaram mais alto
que a demagogia populista irresponsável,
não deixando espaço para candidatos
especialistas em radicalismo, em rancor,
em propostas levianas.

Tanto nas capitais quanto nas cidades
médias e pequenas, prevalece a
diversidade, sem a polarização em torno
de apenas dois partidos. E isso é
importante para a democracia e para a
fundamental mola propulsora da
economia, da qual nós, do setor
imobiliário, participamos de modo
expressivo.

São Paulo, o município mais populoso do
País, deixa um exemplo emblemático ao
conceder ampla vitória a um jovem político,
Bruno Covas (PSDB), amadurecido por três
anos na prefeitura e pelo conhecimento
adquirido em funções anteriores – deputado
estadual, deputado federal e secretário de
Estado. Equilibrado e elegante, não se

deixou levar por provocações do adversário,
uma versão genérica do modelo populista
que deixou sequelas no País. Ao festejar, em
29 de novembro, Covas disse que o
resultado das apurações representa a
“vitória da ciência, da moderação e do
equilíbrio”.

Assim como havia ocorrido há quatro
anos, o PT ficou longe das prefeituras das
capitais. Foram as derrotas mais amargas
desde a década de 1980. Em 2020, foi
derrotado até em Rio Branco, no Acre, a
isolada capital em que tinha vencido em
2016. O partido também perdeu espaço
num tradicional reduto, o Nordeste. E
continuou banido nos principais dos 39
municípios da região metropolitana de
São Paulo, a quinta metrópole mais
populosa do mundo: venceu somente em
Diadema e Mauá, por reduzida margem
de votos. Também houve derrotas no
Interior e no Litoral do Estado, nos dois
turnos, em cidades como Campinas,
Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos e São
Vicente.

Para as perspectivas do País, foram
igualmente positivos os resultados do Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,

Curitiba, Salvador, Recife, Goiânia e
outras grandes cidades, imunes ao bloco
de partidos de esquerda, que, diante do
desgaste sofrido pelo PT por
comprovados casos de corrupção,
buscaram candidatos de siglas genéricas,
sob o apoio de marketing dos habituais
cantores de uma nota só e dos atores
especialistas em ficção.

A partir de 1.º de janeiro, caberá aos
prefeitos eleitos cumprir as promessas
eleitorais, em benefício dos seus
municípios e de sua gente.

E, no âmbito nacional, a classe política
terá a obrigação de pensar não só em
interesses próprios com vistas às eleições
de 2022, mas também – e principalmente
– em contribuir para levar adiante a
votação de reformas e de projetos de lei,
ação necessária para o País vencer a crise
e reduzir os elevados índices de
desemprego.

A luta não terminou em 29 de
novembro. Ainda temos pela frente a
pandemia do vírus e o vírus da
politicagem. O Brasil apenas entrou num
novo ciclo. Há motivos para festas, sim. E
mãos à obra!

ELEIÇÕES: 
O BRASIL 
FOI O 
VENCEDOR
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Especialistas do Direito debateram, em 5
de novembro, os riscos e os cuidados para
a atividade de loteamentos da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), que entrou em
vigor em 18 de setembro. A Live “Lei

Geral de Proteção de Dados (LGPD),
desafios e cuidados na atividade de
loteamentos” foi uma iniciativa do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU), que
tem como coordenador o presidente da
AELO, Caio Portugal. No debate, Caio foi o
facilitador. O vice-presidente da AELO,
advogado Luis Paulo Germanos, também
coordenador do Conselho Jurídico da
entidade, foi o debatedor.

Participaram estes três experientes
especialistas em Direito do escritório de
advocacia Furtado, Safatle e Abrão: Simei
Safatle, advogada com especialização de
Processo Civil e Direito Digital Bernardina
Furtado, advogada nas áreas de Direito
Administrativo, Ambiental, do Consumidor,
Licitações e Seguros Paulo Abrão,
advogado nas áreas de Direito Ambiental

Empresarial, Administrativo, Licitações,
Inquéritos Civis, Improbidade
Administrativa e Seguros. A Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), que conta com
medidas e regras para a coleta,
armazenamento, tratamento e
compartilhamento de dados pessoais,
merece a atenção de cidadãos e de
empresas. Uma vez que o não
cumprimento dessa lei pode gerar pesadas
penalidades, somando-se a todos os danos
que um vazamento de dados já poderia
gerar, torna-se fundamental a atenção
especial dos associados da AELO a esse
tema.

A fiscalização e a regulação da LGPD
ficam a cargo da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados Pessoais (ANPD). São
tarefas essenciais para que a autoridade
nacional atue como um órgão a serviço do
cidadão e como um elo entre sociedade e
governo, permitindo que as pessoas
enviem dúvidas, sugestões, denúncias para
apuração. A Live do

CDU focalizou também o caso do ataque
de hackers aos dados do Superior Tribunal
de Justiça (STJ). A invasão dos dados
paralisou as atividades do STJ e provocou
alerta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
cujo sistema de computadores também
sofreria ataques na eleição de 15 de
novembro. O TSE decidiu reforçar a
segurança de seus sistemas internos para
se precaver, mas houve atraso em
apurações do pleito. Nos últimos dias,
foram presos vários hackers.

O rápido avanço da tecnologia beneficia
a comunicação e todas as atividades da
sociedade e da economia, mas também
traz riscos, daí a necessidade de recursos
legais e estratégicos de proteção a
interesses específicos. As empresas de
loteamentos lidam com enorme variedade
de informações, entre as quais os seus
projetos de empreendimentos e os
contatos entre corretores e clientes, algo
que sugere especial atenção à nova lei,
como definem o presidente da AELO, Caio
Portugal, e o vice- presidente, Luis Paulo
Germanos. O diretor Administrativo e
Financeiro da AELO, Arthur Matarazzo
Braga, que é administrador de empresas e
trabalha há mais de 30 anos como
empreendedor de loteamentos, ressaltou
a complexidade do assunto e

recomendou a publicação deste texto
no “AELO Informa”. 

O Conselho Jurídico da AELO,
coordenado pelo Dr. Luis Paulo
Germanos, conta com mais cinco
integrantes: a Dra. Renata Mathias de
Castro Neves, o Dr. Carlos Eduardo de
Souza Castro, a Dra. Zildete Medeiros, a
Dra. Luciana Lopes de Azevedo e a Dra.
Kelly Durazzo. 

Criado em 2008, o Conselho se
reúne no início de cada mês para
esclarecer questões jurídicas

apresentadas por associados da AELO e
para posicionar a Diretoria diante de temas
da legislação.

LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS
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Os loteamentos foram
fundamentais para Santos, no
Litoral paulista, se tornar uma das
cidades brasileiras de melhor
qualidade de vida. Esse município,
conhecido internacionalmente por
abrigar o maior porto da América
Latina, por contar com o Santos
Futebol Clube, em que brilhou
Pelé, Rei do Futebol, e por ter ser

a terra natal do patrono da
Independência, José Bonifácio de
Andrada e Silva, tem pouco mais
de 500 mil moradores, mas
costuma receber mais de 1 milhão
de visitantes no verão.

Santos é uma cidade
verticalizada, com edifícios de até
38 andares, de área urbana
concentrada na metade da Ilha de

São Vicente – na outra metade
fica o município de São Vicente –
a apenas 70 quilômetros do
Centro de São Paulo. Fundada em
1546 por colonizadores
portugueses, a cidade já não tem
espaço para loteamentos, mas seu
perfil está ligado ao histórico
trabalho dos urbanizadores
pioneiros.

OS LOTEAMENTOS 
FIZERAM ESTA CIDADE
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