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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ JURÍDICO DA CÂMARA ÍTALO-BRASILEIRA DE 
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA – ITALCAM 

 
 
 
 
 
Data: 22/06/2020 
 
Local: Videoconferência – Plataforma Zoom – ID 995 6817 1731 
 
Horário: 10 horas. 
 
 
 
 
Às 10 horas do dia 22 de junho do ano de 2020, mediante convocação endereçada aos 
respectivos membros, realizada na forma do Regulamento Interno do Comitê Jurídico 
(“COJUR”) da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura – ITALCAM, 
teve início esta Reunião, que contou com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação. 
Em razão da Pandemia COVID-19, a Reunião foi instalada por meio da Plataforma 
Zoom, na qual estiveram conectados remotamente 37 membros do COJUR. Assumiu a 
Presidência da Reunião o Dr. Vicente Bagnoli que, saudando os presentes, passou a 
palavra ao Sr. Graziano Messana, atual Presidente da ITALCAM. Foi realizada uma 
breve exposição acerca dos perfis da nova composição do corpo diretivo da ITALCAM, 
das atividades desenvolvidas pela gestão anterior e das perspectivas para o próximo 
triênio 2020-2023. 2) Eleição da Diretoria do COJUR. Tomou novamente a palavra o 
Dr. Vicente Bagnoli, que agradeceu aos Drs. Celso de Souza Azzi, Luiz Fernando 
Visconti e Leonardo Bianco, então membros da Diretoria do COJUR, pelo empenho e 
pela consecução das inúmeras tarefas, então desenvolvidas durante gestão 2017-2020, 
gestão esta que foi declarada encerrada na data desta Reunião. Foi também declarada 
a dissolução dos núcleos temáticos, até então sob coordenação do Professor Dr. Luiz 
H. S. Levy, que também recebeu o agradecimento da Diretoria pela tarefa 
desempenhada. Em seguida, o Presidente do COJUR declarou iniciada a eleição da 
Diretoria do COJUR para o triênio 2020-2023. Apresentaram-se como candidatos os 
Drs. Vicente Bagnoli, para Presidente, Celso de Souza Azzi, para 1º Vice-Presidente, 
Luiz Filipe Aranha, para 2º Vice-Presidente, e Afonso Lucchesi, para Secretário. Dada 
a palavra aos membros do COJUR e constatada a inexistência de qualquer oposição 
ou ressalva, os candidatos foram eleitos e empossados, neste mesmo ato, nos 
respectivos cargos. 3) Principais Projetos em Andamento. Novamente com a palavra, 
o Dr. Vicente Bagnoli realizou a apresentação sumária dos principais projetos do 
COJUR, ainda em andamento, bem como daqueles que merecerão ulterior iniciativa 
durante a gestão da nova Diretoria, eleita neste ato. Em adição, pelo Presidente foi dito 
que estavam reabertos os Núcleos Temáticos do COJUR, de forma que a todos os 
membros foi concedida a oportunidade de adesão e apresentação de propostas de 
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subdivisão organizativa. Tais iniciativas poderão ser encaminhadas pelos membros ao 
endereço de e-mail do COJUR (comitejuridico@italcam.com.br) e serão apreciadas pelo 
novo coordenador dos núcleos, Dr. Felipe Gabriel Machado Cargnin, referenciado 
durante esta Reunião para ocupar o cargo. 4) Agradecimento e Homenagem. O 
Presidente da ITALCAM, Sr. Graziano Messana, e o Presidente do COJUR, Dr. Vicente 
Bagnoli, mais uma vez agradeceram à diretoria anterior, ao Sr. Eduardo Zampar Morelli 
e aos demais membros do COJUR por todo o empenho e parabenizaram a nova 
diretoria pela eleição, desejando-lhes sucesso com os trabalhos. Finalmente, tomaram 
a palavra os Drs. Luiz Fernando Visconti e Antonio Carlos Morato, que homenagearam 
o Excelentíssimo Professor Doutor Renan Lotufo, falecido em 15 de junho de 2020, que 
tanto contribuiu para a formação dos profissionais do Direito. Sem mais, o Dr. Vicente 
Bagnoli, Presidente do COJUR, declarou encerradas as atividades e determinou ao 
Secretário, Dr. Afonso Lucchesi, a lavratura desta Ata, que será arquivada na forma do 
Regulamento Interno do COJUR e publicada no website da ITALCAM 

(https://italcam.com.br/cojur/atas).    
 
 
São Paulo, 22 de junho de 2020. 
 
 
 
Vicente Bagnoli      Afonso Lucchesi 
Presidente      Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                      

http://www.italcam.com.br/
mailto:comitejuridico@italcam.com.br
https://italcam.com.br/cojur/atas

