
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Infraestrutura da OAB SP

Aos 19 dias do mês de maio de 2020, às 18h00, realiza-se reunião ordinária 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- Maurício Jorge de Freitas

5- Nara Carolina Merlotto

6- Guilherme Luna

7- Pedro Igor Mantoan

8- Rodrigo Martini

9- Paulo Henrique Spirandeli Dantas

10- Mauricio Jorge

Foram abordados os seguintes assuntos:

1- A reunião seguiu no tema dos impactos da pandemia de COVID-19 no setor de
infraestrutura. Dessa vez, foram ouvidas as experiências profissionais dos membros
presentes no seu âmbito de atuação. Manifestaram-se aqueles que trabalham para
empresas concessionárias em setores impactados (rodovias principalmente) e
também aqueles que trabalham no Poder Público e sentem os desafios de gerir
contratos durante a pandemia.

2- Em seguida, o Presidente da Comissão, Dr. Marcos Perez, manifestou a ideia de
criar um “Observatório da Infraestrutura na Pandemia”, organizado pela Comissão de
Infraestrutura, que reunirá dados dos impactos da pandemia no setor de
infraestrutura. A ideia é aproveitar a proximidade dos membros da Comissão com os
diferentes setores impactados para reunir dados públicos e de fácil acesso e formar
um panorama geral de acompanhamento dos efeitos do COVID-19 na infraestrutura
brasileira.

3- Os membros manifestaram-se favoráveis à criação do Observatório e
comprometeram-se a encaminhar, no grupo, os dados e notícias que tiverem
conhecimento. As informações serão então consolidadas e organizadas pelo
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Presidente da Comissão, Dr. Marcos Perez, e pela Secretária da Comissão, Tamara
Cukiert.

4- Foi acordado que os temas das próximas reuniões ordinárias da Comissão seriam
decididas no próprio grupo de Whatsapp da Comissão, assim como os próximos
eventos (Webinars) abertos ao público externo.

5- A reunião foi encerrada às 19:10.
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