
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA, 

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Às 18h do dia 11/12/2019, na Sala VIP da Sede Institucional da OAB/SP, situada na Rua 

Dona Maria Paula, 35 - São Paulo, SP, a Comissão Especial de Infraestrutura da Ordem 

dos Advogados de São Paulo reuniu-se para discutir o Plano de Trabalho para o ano de 

2020. Presentes os Drs. MARCOS AUGUSTO PEREZ, Presidente da Comissão, 

TAMARA CUKIERT, Secretária da Comissão, RODRIGO FRANÇOSO MARTINI, 

MAURICIO JORGE DE FREITAS, NARA CAROLINA MERLOTTO e RAFAEL 

GAROFANO, tendo sido previamente justificada a ausência dos demais membros 

efetivos.  

A Comissão decidiu realizar reuniões ordinárias uma vez por mês, além de organizar 

eventos públicos e esporádicos ao longo do ano. As reuniões mensais serão temáticas, 

sendo o tema (ou setor de infraestrutura) de cada uma delas definida previamente, e 

contarão com a presença de especialistas(s) na área. A ideia do Sr. Presidente da 

Comissão é, assim, atualizar e informar os membros acerca dos principais temas 

relacionados à infraestrutura no Brasil. Ao final de cada reunião, os membros decidirão 

em conjunto os encaminhamentos do tema, que poderão consistir na publicação de ata, 

elaboração de documento propositivo, manifestação pública ou organização de evento, 

por exemplo. 

No caso de realização de eventos, consignou-se a importância de organizá-los com ao 

menos dois meses de antecedência. Entre as sugestões iniciais de temas estão o Projeto 

de Lei que altera o marco legal de concessões e aquele que altera o marco legal de 

licitações e contratos. 

Decidiram os presentes pela realização das reuniões preferencialmente às terças-feiras, 

às 18h. O primeiro encontro será realizado em fevereiro de 2020, no dia 11 ou no dia 18 

do mês. O tema da primeira reunião será o Projeto de Lei de novo marco legal das 

concessões e parcerias público-privadas, de relatoria do Deputado Federal Arnaldo 

Jardim (Cidadania-SP), em trâmite na Câmara dos Deputados. 

Os temas das reuniões seguintes estão em aberto, devendo cada membro elencar temas 

e/ou setores de infraestrutura que podem interessar à Comissão. No período até a 



primeira reunião presencial, os membros, em conjunto, elencarão os temas prioritários 

e estabelecerão um cronograma. 

Ideias de temas que surgiram durante a reunião são: projetos de concessões, parcerias e 

alienações em curso no Município e Estado de São Paulo; entraves ao financiamento de 

infraestrutura no país; gargalos aos investimentos em energias renováveis. 

Encaminhamentos: 1. A Dra. Tamara Cukiert, Secretária da Comissão, circulará entre 

os membros a Ata da Reunião, bem como a Ata da Audiência Pública de Saneamento 

Básico realizada em 19/11/2019, para aprovação. 2. Será realizada votação entre os 

membros efetivos acerca da data da primeira reunião (11 ou 18 de fevereiro de 2020). 3. 

Cada membro deverá pensar em dois ou três temas ou setores de interesse da 

Comissão, para embasar a escolha dos temas das próximas reuniões. 

A reunião foi encerrada às 19:15, com a assinatura da lista de presença entregue à 

Secretaria das Comissões. 
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