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Prezado governador Daltono, quem muito nos honra a presença nesta cerimônia de posse, e em nome
do qual saúdo os demais membros da mesa, meus caros companheiros de Rotary e da ASR, incluindo os dos
clubes co-irmãos presentes nesta cerimônia, amigos, familiares e demais convidados...
É com imensa alegria, e porque não dizer, sem falsa modéstia, vaidade, que vos falo neste momento de
importância singular na vida de qualquer rotariano, que é representar o seu clube perante a comunidade
rotariana e a sociedade em geral. Mas, saibam que nem a alegria, muito menos a vaidade, irão me fazer
esquecer o compromisso que estou assumindo com cada um dos companheiros, que depositaram tanta
confiança em mim. Compromisso que ratifico agora de conduzir nos próximos 12 meses o destino deste clube
sempre escutando e respeitando a opinião de todos, obedecendo às normativas do clube, do distrito e do Rotary
Internacional e seguindo os mais puros princípios éticos e democráticos consolidados na nossa prova quádrupla.
Gostaria de dizer também que sei das minhas limitações por assumir grande responsabilidade tão
precocemente, já que mal completei um ano de Rotary e já fui escalado para tamanha missão. Mas ao mesmo
tempo, o que mais me conforta é saber que, mesmo tendo pouco tempo de casa, tenho muitos companheiros tão
experientes e tão sábios ao meu lado dispostos a estender a mão e apontar o melhor caminho nos momentos de
dificuldades.
Não poderia deixar de dizer de que tenho consciência de que nossa responsabilidade, e aí eu divido com
todos os companheiros, nossa responsabilidade está bastante aumentada por sucedermos uma gestão brilhante
capitaneada pelo nosso querido companheiro Paulo Normando, pelo qual agora rendo as minhas mais sinceras
homenagens.
Por fim, gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, por nos permitir a ajudar ao próximo, a minha
esposa Cátia e meus filhos Gabriela e Vinícius, razão maior da minha existência, e que sempre me ofereceram
apoio incondicional em todos grandes desafios que passei na minha vida. Ao meu Padrinho Mariano, que abriu
as portas desta casa para mim e para minha família, aos companheiros e companheiras que participaram da
organização desta festiva de posse maravilhosa e, finalizando, aos meus companheiros de clube que me
receberam tão calorosamente nesta família rotariana e tornaram esse momento mágico em realidade.
Muito Obrigado a todos.

