
 
 

 
  

 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Infraestrutura da OAB SP 

 
Aos 21 dias do mês de julho 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 
 
2- Tamara Cukiert  

3- Rodrigo Martini 

4- Carlos Eduardo Montenegro 

5- Leonardo Galvão  

6- Guilherme Luna  

7- Antônio Carlos Cintra  

8- Marcel Daltro  

9- Pedro Mantoan  

10- Karina Fera 

11- Eduardo Carvalhaes 

12- Ricardo Luiz Russo 

13- Ana Karina Esteves 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1- Apresentação da convidada Daniela Santos, que apresentará, junto com Rodrigo           
Martini, o tema da reunião (PL do Gás). O Presidente formalizou convite à Daniela              
Santos para participar da Comissão.  
 
2- Em seguida, foi realizada abertura e introdução do tema, com explicação inicial             
acerca do setor de gás no Brasil. É setor muito específico que poucos conhecem, e               
com Projeto de Lei importante em vias de ser aprovado. No Brasil temos o gás natural                
mais caro do mundo - temos grande disponibilidade, mas o regulamos muito mal. O              
gás é estratégico para os outros setores de infraestrutura, de modo que é importante              
para o Governo Federal, especialmente para a retomada dos investimentos no           
pós-pandemia. 

Quanto aos impactos do COVID-19 no setor, Daniela salientou que não houve            
intercorrência no suprimento do gás natural (produção e fornecimento), mas que o            
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setor sofreu grande inadimplência, resultando na diminuição da demanda. Contudo,          
os impactos ainda não foram endereçados pelo poder público. 

3- Entre os desafios para o setor, salientou-se (i) a posição ainda dominante da              
Petrobrás no mercado, (ii) a dificuldade em garantir-se a viabilidade econômica do            
setor para diminuição do preço do gás - redução de tributos, do valor da molécula e                
do valor de transporte e distribuição), (iii) a necessidade de expandir a infraestrutura             
(para o transporte e distribuição) e aumentar a demanda, e (iv) a harmonização das              
regulações estaduais com a regulação federal e a remoção das barreiras tributárias. 

A grande novidade no setor é a criação do Novo Mercado de Gás Natural (2019),               
formado pelos pilares de maior concorrência (abertura do mercado), integração do           
gás natural com o setor industrial e termelétrico, harmonização das legislações           
estaduais e federal e remoção de barreiras tarifárias. 

O PL 6.407/2013, com redação de 2019, institui medidas para fomentar a indústria de              
gás natural, tais como: 

- Transparência na metodologia de composição do preço do gás natural (permite           
a concorrência na oferta e comercialização) 

- Cria o mercado secundário dos usuários finais ou conjunto de usuários 
- Redução a zero da alíquota de PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a            

importação e receita bruta de venda no mercado interno para toda a cadeia 
- Criação da ONGÁS (Operador Nacional de Transporte de GN) 
- Aplicação do regime de autorização para gasoduto de transporte 
- Uma das incumbências da União seria interagir com órgãos de administração e            

regulação do GN nos Estados de modo a “promover intercâmbio de           
informações e harmonização legal e regulamentar” 

- Transportadora de GN não pode atuar na atividade de carregamento 
- Livre acesso a outras estruturas da indústria, como os gasodutos de           

escoamento de produção, instalações do tratamento ou processamento e         
terminais de liquefação e regaseificação 

É um projeto muito positivo, apesar de não contemplar todos os temas necessários             
para impulsionamento do setor, mas apenas aqueles objeto de consenso parlamentar. 

4- Ao final da apresentação, foi feita rodada de perguntas, manifestando-se os            
membros Rodrigo Martini, que complementou a apresentação, Marcos Perez         
(Presidente), Ana Karina Esteves, Karina Fera e Eduardo Carvalhaes. 

5- O Presidente da Comissão informou que a próxima reunião servirá para aprovação             
de atas e notas pendentes, sendo que a Comissão organizará ainda novo Webinar             
sobre o novo marco regulatório de saneamento básico em agosto. 

6- Após cumprimentos e agradecimentos à Daniela e Rodrigo pela apresentação, a            
reunião foi encerrada às 19:50. 
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