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JUSTIFICATIVA - PDL 0071/2014 
Orlando de Almeida Filho, nascido em 08 de Julho de 1950, paulistano, neto de 

portugueses e espanhóis, foi criado no bairro de Vila Esperança, zona leste de São Paulo. 

Sua trajetória profissional começou cedo. Aos 10 anos de idade já trabalhava como 
carregador em feira livre. Obteve seu primeiro registro em carteira aos 12 anos de idade. 
Nesses 50 anos de atividade econômica, através de seu esforço pessoal e estudos, 
empreendeu inúmeras experiências profissionais, e por seu trabalho destacado, chegou ao 
cargo de Secretário Municipal da Habitação de São Paulo, em 2005. 

Estudou Física na PUC - Pontifica Universidade Católica, formou-se Bacharel em 
Ciências Jurídicas pela Faculdade de Guarulhos, cursou Especialização em Direito Civil pela 
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas, Especialização em Processo Civil também na PUC e 
hoje cursa Especialização em Processo Penal. 

Atualmente é advogado do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São 
Paulo (SCIESP). É casado com a senhora Marli Garcia de Almeida, com quem teve dois filhos, 
Alessandra de Almeida Lapenta Barbosa e Orlando de Almeida Neto. 

Advogado, corretor de imóveis e empresário do setor imobiliário desde 1971, Orlando 
de Almeida Filho já participou da comercialização de mais de 120 mil unidades residenciais, 
comerciais e lotes em todo o Brasil. 

Em 2005 assumiu o cargo de Secretário Municipal na Secretaria Municipal de 
Habitação de nosso município. Entre 2005 e 2006 foi também Presidente Executivo do 
Conselho de Administração da COHAB - Companhia Municipal de Habitação. Foi Presidente 
do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo-SCIESP, e também 
Presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo - CRECI, 
em 2000 e 2001. Entre os anos de 2000 e 2003 integrou o Conselho Federal dos Corretores de 
Imóveis-COFECI. 

Ocupa ainda o cargo de chanceler da Universidade Corporativa do SCIESP, que 
oferece cursos de atualização em diversas áreas da atividade imobiliária. Tem ampla 
participação em organizações sociais ligadas aos ramos imobiliários e da habitação, a saber: 
Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola-CIEE; Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo; Associação Paulista Viva; Conselho Consultivo do 
Sindicato da Habitação - SECOVI; Conselho Municipal de Habitação da SEHAB da Prefeitura 
Municipal de São Paulo; Conselho Municipal de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano. 

Diante desta magnífica trajetória de vida apresentada, conto com o apoio dos nobres 
pares desta edilidade na concessão da Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade 
de São Paulo ao paulistano ORLANDO DE ALMEIDA FILHO, pela excelente atuação 
profissional como Corretor de imóveis e Empreendedor Imobiliário e pelos relevantes serviços 
prestados à nossa cidade. 
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