ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO 2010-2011

Governador Daltono, Coordenadora Rosângela, em nome de
quem cumprimento os demais membros da Mesa Diretora.
Rotarianos, Damas da Casa da Amizade, Convidados e
Visitantes.

Boa Noite!
Hoje é uma noite de festa. É a posse do Conselho Diretor
2011-2012 capitaneado pelo Presidente Carlos Henrique.
Não vamos falar sobre o que realizamos. Isso é passado.
Vamos tirar do passado as lições aprendidas para melhorar o
futuro.
O Rotary Club de Taguatinga Sul acabou de receber a
MENÇÃO PRESIDENCIAL pelos serviços prestados no ano
rotário 2010-2011. Foi obtida por uma avaliação de vários
itens em que se ressaltam os pontos fortes e fracos do Clube.
Observando os pontos fracos, queremos deixar cinco
recomendações, que sob o nosso ponto de vista serão
importantes para o desenvolvimento dos trabalhos das futuras
administrações.
1. Nos Serviços Internos deveremos elaborar planos para
recrutamento e retenção de sócios e também planos de
prestação de serviços para três anos com objetivos e metas
a serem alcançados.

2. Deveremos desenvolver Serviços Profissionais com altos
padrões éticos baseados na filosofia da Prova Quádrupla.
3. Será de suma importância o suporte aos clubes de jovens,
como Rotaract e Interact para o futuro deste Rotary Club.
4. Deverá ser uma prioridade, o planejamento de um projeto
de prestação de serviços na área de enfoque de
Desenvolvimento Econômico e Comunitário lastreado com
recursos da Fundação Rotária para uma participação mais
efetiva dos rotarianos deste Clube.
5. O apoio ao desafio de erradicação da poliomielite no
mundo deverá se configurar em meta de doação de
recursos para o Programa Pólio Plus e também em
participação efetiva do Clube à Campanha Nacional de
Vacinação contra a paralisia infantil. O Brasil precisa
assegurar que sua população infantil abaixo de cinco anos
seja vacinada a cada ano, até que não haja mais
poliomielite em nenhum país.
Desejamos então que a Gestão 2011-2012 seja repleta de
realizações, com a participação efetiva de todos os sócios,
pois temos certeza que o Presidente Carlos Henrique injetará
mais ânimo, mais eficiência e mais luta na prestação de
serviços à comunidade. Que Deus lhe ajude!

Muito Obrigado.

