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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ JURÍDICO DA CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA DE 

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA (“ITALCAM”) 

 

Data: 07/12/2017 

Local: Auditório da ITALCAM (Avenida Ipiranga, 344 – Edifício Itália – 1º Andar). 

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 07 de dezembro de 2017, teve início a última Reunião do Comitê Jurídico da 

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura – ITALCAM do ano de 2017, cuja 

lista de presença e ausências justificadas encontra-se anexa, com a abertura dos trabalhos pelo 

Sr. Presidente da Comitê Jurídico (“COJUR”), o Dr. Vicente Bagnoli, que deu boas-vindas e 

agradeceu a presença dos associados e convidados. 1. Reforma Trabalhista. Iniciando a 

reunião, falou-se do sucesso do evento sobre a Reforma Trabalhista, com agradecimento 

especial a todos os envolvidos na organização. 2. Periodicidade das reuniões do COJUR. Na 

sequência, foi ressaltada a necessidade de organização das próximas reuniões do COJUR, com 

início sugerido após o período de Carnaval. Seguindo a linha discutida nas últimas reuniões, 

diversos escritórios manifestaram interesse em sediar as reuniões, dentre eles: Lilla, Huck, 

Otranto, Camargo Advogados; KLA – Koury Lopes Advogados; e Lacaz Martins, Pereira Neto, 

Gurevich & Shoueri Advogados. Foi sugerido por presentes que as reuniões também pudessem 

acontecer em sede de empresas associadas, e não apenas em escritórios. Sobre a 

periodicidade, entendeu-se que as reuniões devam ocorrer a cada 30 (trinta) ou 40 (quarenta) 

dias. A diretoria sugerirá as datas de 2018 com base no calendário do ano. 3. Núcleos 

Temáticos. Iniciada a discussão sobre organização dos Núcleos Temáticos, passou-se a 

palavra ao Dr. Luiz Levy, coordenador geral eleito, que apresentou sugestão de divisão de 

temas, conforme previamente discutido com a Diretoria do COJUR e demais interessados. Além, 

o Dr. Luiz Levy esclareceu que os Núcleos Temáticos devem gozar de liberdade para o 

desenvolvimento de suas atividades e organização, o que foi corroborado pelo Dr. Vicente 

Bagnoli. Para fins de organização, contudo, entende-se ser essencial que cada Núcleo Temático 

indique um coordenador, o qual se reportará ao Dr. Luiz Levy sobre o andamento dos trabalhos. 

Na sequência, os associados presentes passaram a indicar os Núcleos Temáticos que gostariam 

de integrar, e estabeleceu-se que a Diretoria irá enviar um e-mail com os grupos a serem criados 

bem como lista de inscritos para confirmação. Encerramento: Retornada a palavra ao Sr. 

Presidente do COJUR, o Dr. Vicente Bagnoli, este agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião. 

São Paulo, 07 de dezembro de 2017 

Leonardo Bianco 

Secretário COJUR 


