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Roberto Clemente Santini é reeleito Presidente da 
ACS,  para triênio 2017/2020

Durante os próximos 
três anos, a Asso-
ciação Comercial de 

Santos (ACS) terá novamente 
como presidente Roberto Cle-
mente Santini, que já está no 
comando da Casa desde 2014. 
Ele foi reeleito na Assembleia 
Geral Ordinária realizada no 
dia 14 de março, no auditório 
da ACS. Após ser anunciado o 
resultado, Roberto Clemente 
Santini agradeceu a confiança 
dos empresários. “Será uma 
honra representar essa casa 
por mais três anos”.

 Ele também elencou os 
principais projetos que pre-
tende realizar nesta nova ges-
tão, entre eles: a implantação 
do Certificado de Origem 
Digital (COD), um passo es-
sencial para a consolidação 
da ACS como grande emissor 
dos certificados de origem; 
a implantação do projeto de 
complaince (governança), já 
aprovado pela diretoria exe-
cutiva; a reforma da Sala de 

Classificação e Degustação 
de Café, com estudos para 
viabilizar a realização do cur-
so de Q-GRADER; o XXII 
Seminário Internacional de 
Café de Santos; fomento de 
negócios para implantação 
de uma base offshore; apoio 
para incremento das ativida-
des da ACS Jovem; e estudos 
para viabilizar uma câmara 
de arbitragem na ACS. “En-
fim, muitos planos e projetos. 
Com a ajuda de vocês, tenho 
certeza que teremos sucesso”, 
afirmou Santini.

A Diretoria foi empossada 
no ato e num fato inédito, esta 
nova diretoria contará com 
uma mulher no cargo de 1ª di-
retora-secretária: Lucia Maria 
Teixeira, diretora-presidente 
da UniSanta. Ela será a pri-
meira mulher na diretoria-
-executiva desde que a ACS 
foi criada, há 146 anos. 

  “Apesar de as mulheres 
participarem das Câmaras Se-

toriais, no comando, na dire-
toria nós ainda não tínhamos 
uma representação feminina. 
Me sinto muito honrada em 
representar a presença femi-
nina, que é muito marcante na 
nossa cidade”, declarou Lúcia 
Maria Teixeira.

 Celso Grecco, presidente 
da Rodrimar, que participou 
da Assembleia, parabenizou 
a gestão de Santini. “Ele ino-
vou, houve vários eventos 
importantes, o que é muito 
bom para a cidade”.

 Michael Timm, que este-
ve à frente da ACS de 2009 a 
2014, ressaltou a importância 
da Casa do Empresário em 
um cenário econômico ins-
tável, como o do Brasil nos 
últimos anos.  “Os desafios 
foram grandes, passamos os 
últimos três anos com uma 
economia muito fraca, Santos 
sofreu muito com a recessão. 
Ainda assim, a Associação 
é importante, porque reúne 
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os empresários para discutir 
ideias novas e tentar fazer a 
economia andar”, concluiu 
Timm.

 Omar Laino, presidente 
da Assembléia,  lembrou que 
a ACS sempre teve uma par-
ticipação muito ativa na cida-
de e destacou a importância 
das obras de modernização, 
iniciadas em dezembro do 
ano passado.  “Acredito que 
vá valorizar muito a Associa-
ção e o Centro Histórico da 
Cidade”.

“É um grande investi-
mento. Estamos nos moder-
nizando, nossa instituição 
é antiga, mas não queremos 
que seja antiquada. Aqui são 
realizados eventos e reuniões 
de instituições importantes. 
Temos vários prédios novos 
na cidade que podem absor-
ver essa demanda, mas não é 
o que queremos. É importan-
te que a Associação continue 
abrigando esses eventos e se 

consolide como uma Casa de 
debate das grandes questões 
da Cidade, da região, do Es-
tado e do Brasil”, comple-
mentou Roberto Santini.

A Assembléia, por unani-
midade, aprovou o relatório 
anual de atividades da direto-
ria executiva do exercício de 
2016 e  a prestação de contas 
do Exercício de 2016, que 
recebeu parecer favorável do 
Conselho Fiscal e da Apply-
-Auditores Associados, au-
ditor independente que des-
tacou  “em nossa opinião, 
as Demonstrações Contábeis 
apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos rele-
vantes, as posições patrimo-
nial e financeira da Associa-
ção Comercial de Santos em 
31 de dezembro de 2016”.  A 
aprovação foi precedida de 
ampla exposição do 1º dire-
tor-financeiro, André Canoi-
las, que destacou inclusive a 
admissão de mais 74 novos 
sócios. 

Diretoria e o Conselho Fiscal eleitos 
para o triênio 2017/2020 (foto)

Diretoria

Presidente Roberto Clemente Santini

1º Vice-presidente Vicente Vieira do Valle

2º Vice-presidente Gunter Ekkehard Hausler

1º Diretor-financeiro Andre Marques Canoilas

2º Diretor-financeiro Edison da Silva Monteiro

1ª Diretora-secretária Lúcia Maria Teixeira

2º Diretor-secretário Alexandre Ehrenberger

1º Suplente Gustavo Pierotti

2º Suplente Ivan Akaoui Vianna

Diretor-executivo Marcio Calves

Diretor-jurídico Mauricio Cury

Conselho fiscal

Conselheiro titular Vítor de Souza

Conselheiro titular Fabrício Guimarães Julião

Conselheiro titular Martin Alexandre Aron

Conselheiro suplente Moacir Delfim Leite Soares

Conselheiro suplente Pedro Veras

Conselheiro Suplente Omar Abdul Assaf


