
               

 

 
 

Av. São Luis, 50 – 16º an. – Edifício Itália – Centro – São Paulo/SP – 01046-926 
Tel.: +55 11 3123-2770 – italcam@italcam.com.br – site: www.italcam.com.br 

 
 

 

 
 

 

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

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 

Data: 05/09/2019 

Local: Avenida Ipiranga, 344 (2º andar do prédio do Circolo Italiano). 

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 05 de setembro de 2019, teve início a terceira Reunião do Comitê Jurídico 

(“COJUR”) da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Industria e Agricultura – ITALCAM de 2019, 

cuja lista de presença e ausências justificadas encontra-se anexa. O Dr. Vicente Bagnoli, 

Presidente do COJUR, agradeceu a presença de todos e abriu os trabalhos. 1. Anteprojeto de 

Sociedade Limitada no Código Civil. Foi transmitida mensagem do Dr. Celso Azzi, 1º vice-

presidente do COJUR, que convida todos os membros do COJUR à participação das discussões 

do referido anteprojeto. Por sugestão e reconhecimento de muitos dos presentes, indicou-se o 

nome do Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho – sujeito à sua aceitação – para concentrar e 

coordenar as participações. 2. Publicações: Rassegna Legale e Affari. Reforçou-se a 

necessidade de contínuo desenvolvimento de artigos, destacando-se o excelente trabalho 

desenvolvido pelo núcleo de tributário. O prazo limite para apresentação de artigos à próxima 

edição da Affari é dia 13 (treze) de setembro, e será respeitada a ordem de chegada dos novos 

artigos. 3. Eventos dos Núcleos Temáticos. Ressaltou-se que os Núcleos Temáticos gozam 

de liberdade para organizar eventos, e que os mesmos podem ser divulgados tanto a associados 

quando a não associados. Mais uma vez, destaca-se o trabalho realizado pelo Núcleo de 

Tributário, quando o Dr. Maurício Barros explicou um pouco a dinâmica do próximo evento, a ser 

realizado no dia 10 de outubro, a partir de 8h. 5. Guia de investimentos. Dentre os diversos 

assuntos tratados sobre a atualização do novo guia de investimentos da ITALCAM, destacando-

se o quanto segue. 5.1. CV atualizado. Encerra-se dia 13/09 o prazo para entrega do CV 

atualizado dos autores. 5.2. Termo de Cessão. Encerra-se no dia 13/09 o prazo para entrega 

do termo de cessão original, assinado pelos autores, necessários para publicação de seus 

artigos. 5.3. Apoio e patrocínio. Encerra-se no dia 23/09 o prazo para manifestação sobre apoio 

ou patrocínio de publicação do Guia. Interessados devem entrar em contato com 

cojur@italcam.com.br. 5.4. Eventos na Itália. Confirmou-se que o evento oficial de lançamento 

do novo Guia será no dia 27 de novembro, na Embaixada do Brasil em Roma, destacando-se 

enorme gentileza da Embaixada em nos receber. Dessa forma, a programação provisória dos 

demais eventos de apresentação do Guia será a seguinte: (a) Milão, possíveis dois eventos no 

dia 25 de novembro, sendo um na AICE (Associazione Italiana Commercio Estero) e outro no 

ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale); (b) Bolonha, única apresentação no dia 26 

de novembro, na Camara di Commercio di Bologna, em horário ainda a ser definido; (c) Roma, 

evento oficial de  
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lançamento do novo Guia, na Embaixada, no dia 27 de novembro, em horário ainda a ser 

definido; (d) Napoli, única apresentação inicialmente prevista para o dia 29 de novembro, na 

Unioni Industriali, em horário ainda a ser definido, mas ainda pendente de confirmação, pois os 

organizadores locais cogitam o dia 28 de novembro em razão de disponibilidade do espaço para 

o evento. 5.5. Formato dos Eventos.  O formato dos eventos ainda está sendo discutido, e será 

informado dentro da maior brevidade possível a todos os integrantes do COJUR, tão logo se 

consiga definição. Sabe-se, de todo modo, que todos os eventos possuirão coffeebreak ou serão 

seguidos de cocktail para interação do público presente com os integrantes do COJUR que se 

deslocarem à Itália para acompanhar o lançamento do trabalho. Em todos os eventos será dada 

oportunidade aos autores para se apresentarem. 6. Encerramento. Sendo esta a pauta, o 

Presidente da ITALCAM, Sr. Nico Rossini, agradece a presença de todos e declara encerrada a 

reunião. 

 

São Paulo, 05 de setembro de 2019 

Leonardo Bianco 

Secretário do COJUR 
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