
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ JURÍDICO DA CÂMARA 

ITALO-BRASILEIRA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA - ITALCAM 

 
 
Data: 16/09/2014, das 10:00 horas  às 11:00 horas. 
 
Local:  Auditório da ITALCAM ( Avenida Ipiranga, 344  - Edifício Itália – 1º andar) 
 
Presentes: 
 

- ITALCAM 

 
Leodinéia C.Reis (Lea) 

  
- Resp. Comitês 

Gianfranco - Estagiário 

 
- Diretoria Comitê Jurídico 

Paula Forgioni  
Matteo Arcari  

- 1º Vice Presidente 
- Secretário Executivo 

 
- Associados Membros 

Bruno de Luca Zanatta 
Dr. Felipe Gabriel Machado Cargnin 
Leonardo Bianco  
Vicente Bagnoli 
Ada Pellegrini Grinover 
Valéria Lagrasta 
Cleiton R. Naval Machado  
Gian Vittorio Taralli 
Afonso Lucchesi 

- Mourão Campos Sociedade de Advogados 
- Mourão Campos Sociedade de Advogados 
- Lautenschleger, Romeiro e Iwamizu Advogados 
- Vicente Bagnoli Advogados 
- Pessoa Física 
- Pessoa Física 
- CNML Advogados 
- Saetta 
- Camperdelli Marques 
 
 

- Ausências justificadas: 

 
DA REUNIÃO 
 
A reunião foi aberta pela Presidente do Comitê Jurídico, Prof.ª Dra. Paula Forgioni, trazendo a 
única pauta do dia, os trabalhos desenvolvidos pelos núcleos temáticos para a elaboração do Guia 
de Investimento e em seguida passou a palavra para Dr. Vicente Bagnoli.  
O Dr. Bagnoli apresentou o sumário inicial e o atual pontuando que o núcleo temático Direito 
Civil, não houve contribuições até o momento. 
A Dr. Paula sugeriu que fosse inserido, como assunto a ser tratado pelo núcleo de Direito Civil, 
material sobre aquisição de imóveis pelos estrangeiros. 
A Dra. Ada Pellegrini sugeriu que fosse inserido também assuntos relacionados à documentação 
para estrangeiros. 
 
Foi sugerido de convidar o escritório do Dr. Giacomo Guarnera para contribuir com a elaboração 
do material sobre documentação de pessoas e empresas estrangeiras.  
  
Dr. Vicente sugeriu que fossem excluídas as citações nos textos e levantou a discussão sobre as 
inserções das qualificações dos autores no guia. 

Ficou decidido que será divulgado o nome e a qualificação dos autores nos textos e constará no 

guia o logo dos escritórios que contribuírem com os custos para a confecção do guia, tais como 

tradução e impressão/formato digital. 



Dr. Vicente definiu o prazo de duas semanas para os participantes devolverem os trabalhos 
consolidados que serão enviados pelos coordenadores (Dr. Vicente e Dr. Leonardo). 
Também ficou decidido que o guia deverá está pronto até a próxima reunião ordinária, em 13 de 
novembro. 
Dr. Bagnoli informou que existe a possibilidade do guia ser lançado na embaixada do Brasil em 
Roma e divulgado na Expo Milão. 
O material também será divulgado na revista Affari e site da Câmara. 
O Dr. Felipe do escritório Mourão Campos sugeriu a criação de um aplicativo para ipad, para a 
divulgação e distribuição do guia. 
O Dr. Luiz Fernando Visconti irá contribuir com assunto sobre minerações.   
Lea lembrou que a próxima reunião ordinária, seguida do seminário sobre Direito Autoral, será 
realizada em 13 de novembro, dia e horário à confirmar. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 
 
 
 

___________________  

Lea Reis 
Resp. Comitês 


