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

COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA (“ITALCAM”) 

 

Data: 31/08/2017 

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

Horário: 10:00 

 

Às 10 horas do dia 31 de agosto de 2017, teve início a Reunião do Comitê Jurídico  da Câmara 

Ítalo-Brasileira de Comércio, Industria e Agricultura – ITALCAM, cuja lista de presença e 

ausências justificadas encontra-se anexa, com abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente da 

ITALCAM, Sr. Domenico Rossini, que deu boas vindas aos presentes e informou as principais 

recentes mudanças e a necessidade de renovação também do Comitê Jurídico (“COJUR”), 

visando a acompanhar a renovação da ITALCAM como um todo. Passada a palavra ao Sr. Vice-

Presidente da ITALCAM, Dr. Graziano Messana, este saudou a todos os presentes 

complementou a introdução feita pelo Sr. Presidente e informou o novo endereço da sede da 

ITALCAM, localizado na Avenida Angélica, 2.503, 7º andar, conjunto 72, São Paulo. Passada a 

palavra ao Sr. 2º Vice-Presidente do COJUR em exercício, o Dr. Celso Azzi, este saudou os 

presentes e informou o histórico do próprio Comitê Jurídico, sendo o primeiro criado pela 

ITALCAM, com um rico histórico de realizações, dentre as quais destaca-se a realização do Guia 

de Investimentos (“Panorama Giuridico Degli Investimenti in Brasile”), lançado em evento na 

Embaixada do Brasil em Roma, no ano de 2015. O Dr. Celso Azzi informou ainda que parte dos 

atuais associados à ITALCAM, em reuniões extraoficiais, mobilizaram-se com o fim de apoiar o 

COJUR a retomar suas atividades. A seguir apresentou uma chapa para as novas eleições, 

assim formada: Dr. Vicente Bagnoli, como Presidente; Dr. Celso Azzi, como 1º Vice-Presidente; 

Dr. Luiz Fernando Visconti, como 2º Vice-Presidente; e Dr. Leonardo Bianco, como Secretário. 

Passada a palavra novamente ao Sr. Vice-Presidente da ITALCAM, Dr. Graziano Messana, este 

abriu espaço para as novas eleições. O Sr. Vice-Presidente da ITALCAM, Dr. Graziano 

Messana, iniciou o procedimento de eleições abrindo espaço para que os associados presentes 

se manifestassem sobre eventual interesse em se candidatarem às eleições. Não havendo 

manifestação dos presentes, considerou-se única a chapa apresentada pelo Dr. Celso Azzi, a 

qual foi consequentemente eleita por aclamação. O novo Sr. Presidente do COJUR eleito, Dr. 

Vicente Bagnoli, juntou-se à mesa e fez o primeiro discurso, no qual consignou profunda 

admiração e agradecimento à Profª. Ada Pellegrini Grinover (in memorian), entusiasta 

idealizadora do COJUR e sua 1ª Presidente, ao Prof. Dr. Newton de Lucca, presidente do 

COJUR nas últimas gestões, à Profª. Dra. Paula Forgioni, 1ª Vice-Presidente nas últimas 

gestões, e também ao Dr. Matteo Arcari pelas suas constantes contribuições enquanto 

Secretário. Destacou o fundamental papel de integração exercido por ilustres juristas no 
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desenvolvimento das atividades do COJUR ao longo dos últimos anos. Menção especial também 

feita ao Presidente Edoardo Pollastri (in memorian), sempre entusiasta das realizações do 

COJUR e da ITALCAM. O Sr. Presidente do COJUR, Dr. Vicente Bagnoli, na sequência informou 

que um dos principais objetivos da nova formação da diretoria do COJUR será promover a 

integração entre os associados, membros do Comitê, bem como rapidamente convocar a 2ª 

reunião do ano de 2017, visando ao estrito cumprimento do que apregoado pelo Regulamento 

Interno do COJUR e à rápida retomada de suas atividades, abrindo-se espaço para que os 

associados interessados tragam novas ideias de eventos e integração. O Sr. 1º Vice-Presidente, 

Dr. Celso Azzi, também manifestou agradecimento à Profª. Dra. Ada Pellegrini Grinover (in 

memoriam), ao Prof. Dr. Newton de Lucca, à Profª. Dra. Paula Forgioni e ao Presidente Edoardo 

Pollastri (in memoriam), destacando o exemplar trabalho desenvolvido por eles. Na sequência, 

convidou o Sr. 2º Vice-Presidente eleito do COJUR, o Dr. Luiz Fernando Visconti, para suas 

primeiras palavras, que foram no sentido de retomar as atividades do Comitê, com a participação 

e a integração de todos os seus membros. Retornada a palavra ao Sr. Presidente da ITALCAM, 

o Sr. Presidente Domenico Rossini, este agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião. 

 

 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2017 

Leonardo Bianco 

Secretário COJUR 
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