
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA, 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020 

 

Às 18h do dia 17/03/2020, por via remota, em atendimento à Resolução Conjunta nº 

01/2020 da OAB/SP e da CAASP, que suspendeu as reuniões institucionais com o 

objetivo de prevenção e contenção do novo Coronavírus (COVID-19), a Comissão 

Especial de Infraestrutura da Ordem dos Advogados de São Paulo reuniu-se para a 

segunda reunião ordinária de 2020. Presentes os Drs. MARCOS AUGUSTO PEREZ, 

Presidente da Comissão, TAMARA CUKIERT, Secretária da Comissão, NARA 

CAROLINA MERLOTTO, RAFAEL ROQUE GAROFANO, CAIO COSTA E PAULO, 

PAULO HENRIQUE SPIRANDELI, KARINA FERA, FLÁVIA TAMEGA, ANA JULIA 

BRANDIMARTI e RICARDO LUIZ RUSSO e os convidados Drs. NAYARA COSTA, 

ISADORA CHANSKY, ANTONIO CARLOS CINTRA e RODRIGO PAGANI, tendo sido 

previamente justificada a ausência dos demais membros efetivos.  

A reunião foi iniciada informando os membros sobre as tratativas para organização do I 

Congresso de Direito Público da OAB/SP e registrando que o tema da próxima reunião 

ordinária da Comissão, em 14 de abril, será o projeto de nova lei de concessões, a cargo 

do Dr. PAULO HENRIQUE SPIRANDELI. 

Em seguida, passou-se à apresentação do Dr. RAFAEL ROQUE GAROFANO, assessor 

jurídico da Subsecretaria de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo, sobre o 

pipeline de projetos de concessões, parcerias e privatizações do Estado de São Paulo.  

Foram apresentados alguns aspectos institucionais do programa de parcerias do 

Governo do Estado de São Paulo, bem como aspectos essenciais (e inovadores) do 

programa, tais como: (i) diálogo transparente com a iniciativa privada: sondagens 

periódicas de mercado, criação de um ambiente de confiança; (ii) avanços de 

financiabilidade dos projetos: cláusulas de way-out, mecanismos de proteção cambial, 

metodologia clara de indenização por extinção antecipada do contrato, acordos 

tripartites com os financiadores; (iii) política pública de estabilidade regulatória e 

padronização de editais e contratos; (iv) internacionalização: estímulo à competição 

internacional, com adoção de boas práticas internacionais (consultoria de modelagem 

com organismos multilaterais), roadshows e tradução da documentação para o inglês. 



A seguir, foi apresentada a carteira de projetos em andamento e as principais 

características de cada projeto. São eles: (i) a quarta etapa do programa de concessões 

paulista (inclui Piracicaba-Panorama); (ii) concessão das marginais Tietê e Pinheiros; (iii) 

Linhas 8 e 9 da CPTM; (iv) Trem Intercidades (TIC – São Paulo-Jundiaí-Campinas); (v) 

concessões aeroportuárias; (vi) desestatização do porto de São Sebastião; (vii) sistema de 

ferry-boat; (viii) concessão do transporte intermunicipal rodoviário de passageiros; (ix) 

concessão do transporte coletivo metropolitano de passageiros; (x) PPP de presídios; (xi) 

PPP de escolas; (xii) concessão do complexo do ginásio do Parque Ibirapuera; (xiii) 

concessão do Zoológico e Jardim Botânico do Estado de São Paulo; (xiv) concessão do 

Parque Caminhos do Mar; (xv) concessões de demais parques estaduais (Mosaico de 

Paranapiacaba e Parque Estadual da Cantareira e Horto). 

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

membros a Ata da Reunião, para aprovação.  

A reunião foi encerrada às 19:50. Não houve assinatura de lista de presença, uma vez 

que a reunião se deu por via remota. 
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