
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Infraestrutura da OAB SP. 
 
Aos 14 dias do mês de abril de 2020, às 18:00 horas, realizou-se reunião ordinária da                
Comissão de Infraestrutura, via plataforma digital Hangouts.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1. Marcos Augusto Perez 
2. Tamara Cukiert 
3. Adriano Stringhini 
4. Karina Lara 
5. Nara Merlotto 
6. Nayara Oliveira 
7. Patricia Bicudo 
8. Paulo Henrique Dantas 
9. Pedro Mantoan 
10. Rafael Garofano 
11. Rodrigo Martini 
12. Rodrigo Pagani 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1. Votação acerca da realização de reunião extraordinária daqui a duas ou três             
semanas para discutir perspectivas para o setor de infraestrutura após a pandemia do             
COVID-19. Votaram todos os membros presentes, em unanimidade, para realizar a           
reunião. 

Drs. Marcos Perez e Tamara Cukiert se responsabilizaram pela elaboração de           
questões e provocações para pautar a reunião. A ideia é ouvir todos os membros para               
entender como cada um enxerga a situação dentro de seu âmbito profissional            
(concessionárias, funcionários dos estados e municípios), e traçar perspectivas e          
medidas necessárias para a retomada do setor após a pandemia. 

2. Apresentação do Dr. Paulo Henrique Dantas com os principais aspectos do Projeto             
de Lei nº 7.603/2017, que propõe novo marco legal de concessões, substituindo as             
atuais Leis federais nº 8.987/1995 (Lei de Concessões) e nº 11.079/2004 (Lei de             
PPPs): objetivos, panorama geral, estrutura e principais novidades. 
 
3. Discussão sobre o tema: discutiu-se muito sobre se o Projeto de fato inova no               
ordenamento, ou se não é apenas um compilado e consolidado de boas práticas             
(muitas que, inclusive, já vem sendo adotadas). Parece trazer maiores benefícios no            
quesito de financiabilidade do projeto e traz novas formas de garantia do poder             
público a fim de dar maior segurança ao parceiro privado. Não obstante,            
questionou-se se tais novidades justificariam a edição de nova Lei, ou se não             
estaríamos perdendo a oportunidade, durante esse processo legislativo, de fazer          
alterações mais profundas no ambiente de concessões.  
 

________________________________________________________________________________ 
Praça da Sé, 385, 4º andar – São Paulo, SP – 01001-902 – www.oabsp.org.br 

Direto: (11) 3291-8212 – e-mail: secretaria.comissoes.adm@oabsp.org.br 
 



 
 

 
  
A Comissão suscitou uma série de problemas estruturais que não são endereçados            
pelo PL, e que parecem ser os maiores entraves ao desenvolvimento da infraestrutura             
no país: o excesso de controle da administração, a má governança dos projetos             
dentro da estrutura administrativa, e a impossibilidade de renegociar contratos de           
concessão (questão muito importante agora na pandemia que estamos vivendo).          
Alguns desses pontos podem ser sugeridos para aprimorar o projeto atual. 
 
4. Avisos: indicação do Dr. Rafael Valim, membro da Comissão de Infraestrutura da             
OAB Federal, para compor a Comissão. 
 
5. Encaminhamentos da Presidência: (i) agendamento de reunião extraordinária para          
debater os desafios da infraestrutura no pós-COVI; (ii) convidar membros de outras            
Comissões e de outras seccionais da OAB para nossa reunião extraordinária. 
 
A reunião foi encerrada às 19:50. 
 
Observação: Caso tenham prints ou fotos da reunião e queiram divulgar no espaço             
da Comissão, favor remeter via formulário, conforme link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcGvDtNLNBkLBH3kBsMKDnFjiJYqB9Hx
9jJWHB96ePG9ou0A/viewform 
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