
 

 

 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA 

Neste momento em que são fechadas as urnas das eleições municipais de 
2020, a Comissão de Infraestrutura da OAB/SP, preocupada com o momento 
difícil que atravessamos, expressa sua expectativa de que os próximos prefeitos 
paulistas atentem para a importância dos investimentos na infraestrutura 
urbana, na busca de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas.  

Dentro do arranjo federal brasileiro, os Municípios são instrumentos 
essenciais para o cumprimento destes objetivos. Assim, os prefeitos agora eleitos 
carregam a responsabilidade de lutar para que superemos a letargia no 
desenvolvimento da infraestrutura urbana, fenômeno agravado pelas 
dificuldades fiscais crescentes e pela pandemia da Covid-19. 

Muitos setores podem alavancar essa virada: mobilidade, saneamento, 
saúde, educação, reforma urbana, parques urbanos, aproveitamento de ativos, 
eficiência energética, inclusão digital e implantação de infraestrutura de TIC para 
cidades inteligentes, entre outros.  

Já existem instrumentos jurídicos para o cumprimento dessa agenda: os 
prefeitos devem usar os canais de diálogo e de parceria com a sociedade e com 
os setores de mercado ligados à infraestrutura. Devem usar o vasto arsenal de 
contratos, entre eles os de parceria e de concessão, para dividir os ônus e os riscos 
desses investimentos com investidores privados. Devem apoiar sinceramente o 
Estado de Direito, a segurança jurídica e o cumprimento de contratos. Devem, 
por fim, planejar suas atividades para focalizar as principais tarefas, priorizar o 
que é viável e estratégico, em função dos impactos econômicos e sociais 
favoráveis, e, desse modo, conferir qualidade para o investimento público. 

Os bons exemplos devem ser seguidos e aperfeiçoados. O Estado de São 
Paulo e o Município de São Paulo já têm experiências importantes em parcerias 
que não podem ser desprezadas pelos prefeitos agora eleitos. 

Boa sorte senhores prefeitos! A OAB/SP por meio de sua Comissão de 
Infraestrutura está sempre pronta a apoiá-los, aportando seu olhar crítico, sua 



experiência e seu entusiasmo na construção de cidades mais humanas, mais 
sustentáveis, mais modernas e, por fim, mais engajadas no desenvolvimento 
econômico e no bem estar dos cidadãos. 
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