
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA, 

REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Às 18h do dia 18/02/2020, na sala de reuniões do 4o andar da Sede da OAB/SP, situada 

na Praça da Sé, nº 385, Centro - São Paulo, SP, a Comissão Especial de Infraestrutura da 

Ordem dos Advogados de São Paulo reuniu-se para a primeira 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, RODRIGO FRANÇOSO MARTINI, MAURICIO JORGE DE FREITAS, e 

os convidados Drs. NAYARA COSTA e RODRIGO PAGANI. Participaram da reunião 

remotamente os Drs. PATRICIA BICUDO, KARINA FERA, RICARDO RUSSO, tendo 

sido previamente justificada a ausência dos demais membros efetivos.  

A reunião foi iniciada registrando-se as condolências da Comissão Especial de 

Infraestrutura à membra Dra. ANA JULIA BRANDIMARTI VAZ PINTO pelo 

falecimento de sua mãe. 

Em seguida, foram discutidos os temas das reuniões ordinárias da Comissão ao longo 

do ano. Acordaram-se os seguintes temas e os membros responsáveis por sua 

apresentação, sem prejuízo de novas sugestões (inclusive, novos temas relevantes que 

venham a surgir ao longo do ano): projeto de geração distribuída de energia do 

Município de São Paulo (Dra. NARA CAROLINA MERLOTTO), projeto PPP de 

escolas do Estado de São Paulo (Dr. RAFAEL ROQUE GAROFANO), concessão 

rodoviária Piracicaba-Panorama (PIPA) do Estado de São Paulo (Dr. RAFAEL ROQUE 

GAROFANO), concessão de parques no Município e no Estado de São Paulo (Drs. 

NARA CAROLINA MERLOTTO e RAFAEL ROQUE GAROFANO), estruturas 

institucionais para a gestão pública dos projetos de concessões e PPPs (Dr. MARCOS 

AUGUSTO PEREZ), projeto de nova lei de concessões (Dra. NAYARA COSTA), 

projeto de nova lei de saneamento básico (Dr. RODRIGO PAGANI), nova 

regulamentação do mercado de gás (Drs. RODRIGO FRANÇOSO MARTINI e 

RICARDO LUIZ RUSSO), adesão do Brasil ao Acordo sobre Compras Governamentais 

(GPA) da Organização Mundial do Comércio (OMC) (a definir), projeto de despoluição 

do Rio Pinheiros (Dr. MAURICIO JORGE DE FREITAS), licenciamento de grandes 

empreendimentos de infraestrutura em terras indígenas (a definir). 



Definidos os temas, passou-se à apresentação da Dra. NARA CAROLINA 

MERLOTTO, diretora da São Paulo Parcerias S.A., acerca do projeto de concessão dos 

cemitérios, crematórios e serviços funerários do Município de São Paulo, cujo edital de 

licitação foi recentemente publicado. O objetivo da concessão é melhorar a prestação de 

serviço público essencial que, apesar de rentável, vem sendo preterido pela 

administração pública em virtude da escassez de recursos públicos. O projeto pode 

também servir de inspiração para os demais municípios brasileiros. 

Foram apresentados: o escopo e prazo da concessão; a divisão dos serviços concedidos 

em blocos; questões jurídicas essenciais para a delegação dos serviços (edição de lei e 

decreto); a relação com os Tribunais de Contas; a estrutura institucional dentro do 

Município de São Paulo responsável pela gestão do projeto; os instrumentos de 

participação de particulares na elaboração dos estudos (PPMI e PMI); o perfil dos 

particulares interessados na concessão; características essenciais da licitação 

(qualificação técnica exigida, critério de julgamento por maior valor da outorga, 

impossibilidade de arrematar mais de um bloco caso haja concorrência); características 

essenciais da concessão (período de transição operacional, período de realização dos 

investimentos em revitalização, pagamento de outorga variável, presença de 

verificador independente e indicadores de desempenho), questões tarifárias (regulação 

por price cap, incentivo à concorrência entre os blocos, possíveis receitas acessórias, 

categorias tarifárias e gratuidades), e questões relacionadas ao passivo ambiental atual 

e futuro. Em seguida, foram feitas algumas rodadas de perguntas e respostas. 

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

os membros a Ata da Reunião, para aprovação. 2. Será acordado, por meio eletrônico, o 

cronograma de temas para as próximas reuniões. 

A reunião foi encerrada às 20:15, com a assinatura da lista de presença entregue à 

Secretaria das Comissões. 
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TAMARA CUKIERT 

Secretária da Comissão Especial de Infraestrutura da OAB/SP 


