
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Infraestrutura da OAB SP 

 
Aos 16 dias do mês de junho de 2020, às 18h00, realiza-se reunião ordinária da               
Comissão de Direito Sanitário, 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- Paulo Henrique Spirandeli Dantas 

11- Karina Fera 

12- Guilherme Luna 

13- Adriano Stringhini 

14- Ricardo Russo 

15- Antonio Carlos Cintra 

16- Ana Karina Esteves 

17- Rafael Garofano 

18- Mauricio Jorge 
 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1- A reunião contou com a apresentação da Dra. Ana Karina Esteves sobre os              
impactos da pandemia de COVID-19 no setor de energia elétrica, e as medidas             
tomadas pela ANEEL para mitigá-los. 
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2- Foi exposto um panorama geral sobre o setor e as medidas tomadas no âmbito do                
Ambiente de Contratação Regulada (ACR), perpassando todos os diplomas legais e a            
criação da “Conta COVID”. Além disso, foram apresentadas possíveis medidas          
adicionais que estão sendo discutidas pela ANEEL e podem vir a ser tomadas             
posteriormente, como a revisão tarifária extraordinária e a realização de acordos           
mútuos entre empresas distribuidoras e geradoras para modular as obrigações de           
pagamentos em contratos de compra e venda de energia. 

3- Após a apresentação, os membros puderam fazer perguntas e iniciou-se um            
debate. 

4- Ao final, foram dados comunicados sobre o próximo Webinar a ser organizado pela              
Comissão de Infraestrutura, no dia 14/07, sobre o PL 2139, de autoria do Senador              
Anastasia, que institui um regime emergencial e transitório para os contratos públicos            
enquanto durar a pandemia. 

5- A reunião foi encerrada às 19:50, com agradecimentos e elogios à expositora pela              
apresentação abrangente e didática sobre o setor de energia elétrica. 

________________________________________________________________________________ 
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 
 


