
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Infraestrutura da OAB SP 

 
Aos 05 dias do mês de maio de 2020, às 18h00, realiza-se reunião extraordinária da               
Comissão de Infraestrutura, via plataforma digital Google Meet.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1- Marcos Augusto Perez (Presidente) 
 
2- Tamara Cukiert (Secretária)  

3- Caio Costa e Paula 

4- Karina Fera 

5- Maurício Jorge de Freitas 

6- Nara Carolina Merlotto  

7- Nayara Oliveira Campos 

8- Pedro Igor Mantoan 

9- Rodrigo Martini  

10- Rodrigo Pagani de Souza 

11- Paulo Henrique Spirandeli Dantas 

12- Flávia Tâmega 
 
13- Rafael Garofano 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1- A reunião foi um bate-papo entre o convidado Gabriel Galípolo, economista,            
mestre em economia política, professor na PUC-SP e atualmente Presidente do           
Banco Fator, e o Presidente da Comissão, Dr. Marcos Perez. O tema da reunião foi a                
pandemia do COVID-19 no setor de infraestrutura, seus impactos e o que esperar do              
cenário pós-pandemia. 

2- O bate papo envolveu temas que perpassam questões jurídicas e econômicas,            
como: o que esperar dos efeitos da pandemia? Há razão para sermos otimistas?             
Quais medidas são necessárias imediatamente para salvaguardar os contratos         
públicos já assinados?  

3- Em seguida, os membros da Comissão puderam fazer questionamentos aos           
debatedores. 
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4- Em linhas gerais, defendeu-se uma agenda clara para superação da crise, em que              
haja coordenação clara entre governo, iniciativa privada e sociedade civil. Os           
debatedores citaram artigo de autoria própria sobre o tema, em que estabelecem as 7              
medidas essenciais para salvaguardar o setor de infraestrutura no pós-pandemia.          
(Publicado posteriormente no Valor Econômico, disponível em:       
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-retomada-no-pos-pandemia.ghtml) 

5- Outros itens da Pauta foram a reorganização dos temas e exposições das próximas              
reuniões, em virtude da pandemia, e comunicação acerca dos próximos eventos           
organizados pela Comissão de Infraestrutura. 

6- A reunião foi encerrada às 20:10, após muitos agradecimentos ao convidado pela             
presença. 
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