
 

 

Bom dia Senhores e Senhoras. 

Agradeço a presença de nossos Ex-Presidentes: Índio, Claudio, Edir e Toledo, bem como da Sra. Rosecler 

esposa do saudoso Ex-Presidente Hernani. 

Agradeço a presença dos Ex-Presidentes do Conselho Fiscal e Ex-Diretores, que deram a sua importante 

contribuição para o engrandecimento do nosso Clube. 

Agradeço também a presença dos nossos parceiros comerciais, os Srs. Cheker e Márcio gerentes da 

SICOOB Metropolitana. 

E em especial, quero agradecer a presença daqueles que nos motivam em nosso dia a dia, os nossos sócios, 

sem os quais nada seria possível, pois é por vocês o motivo da nossa festa. 

Aproveito a oportunidade para agradecer nossos colaboradores Sr. Márcio equipe do Som, a Sra. Rose com 

a ornamentação do salão, a Empresa DPA eventos, a Cabral Studio e a cada funcionário, os quais muito se 

dedicaram em suas tarefas para a realização deste evento. 

Como Presidente dessa gloriosa agremiação, que congrega, gentilmente, militares e civis, numa 

demonstração diária de camaradagem e civismo, é com imensa alegria e jubilo, que em nome da 

Administração “Renovação e Transparência”, lhes dou as boas-vindas. 

Hoje é dia de festa, reencontro, matar a saudade, também dia de agradecer ao nosso bom Deus, a 

oportunidade que nos dá, na 35ª vez, podermos tornar realidade esse belo, grandioso e esperado evento 

anual, que celebra a vida, a amizade. 

Às vezes, pensamos em desistir de algo ou de um ideal que queremos, simplesmente pelo fato dessas 

coisas serem cheias de obstáculos, mas ao darmos conta em seguida, que a vida é feita de superações e 

conquistas, percebemos que é isso, que a faz valer a pena. No meio de cada conquista vêm as decepções, 

os problemas, as dores e o sofrimento, mas é necessário saber passar por todas essas dificuldades, se 

quisermos obter êxito em nossa empreitada. 

Somos persistentes e capazes, somos uma equipe, onde não existe o mais forte ou o mais influente. 

Buscamos juntos um modelo de gestão, onde todos tenham responsabilidades e deveres iguais, onde 

prevaleça, sempre o consenso da maioria, sempre em busca do mesmo ideal, o engrandecimento do nosso 

querido Clube. 

Não estamos navegando em águas calmas e o nosso céu, ainda, não é de brigadeiro, tendo em vista que as 

dificuldades financeiras não dão tréguas e se avolumam. 

Apesar disso, cremos que, com a nossa vontade e persistência em resolvê-las, haveremos de conseguir. 

Claro, sempre contando com o apoio e o respaldo, inconteste, que o nosso quadro social nos empresta, 

sem o qual não estaríamos aqui. 



Estamos trabalhando muito com um único propósito, qual seja, o de fazer do CSS/II Ex, um exemplo a ser 

seguido, como modelo de gestão. Sabemos que não será fácil, mas sabemos também que o sucesso sorri 

para quem trabalha e persiste de forma correta e honesta. 

Agradeço, mais uma vez, a presença de todos e aproveitem para matar a saudade. Esse dia é todo seu! 

E tenham certeza, que esta festa foi preparada com muito carinho para celebrar o reencontro da amizade. 

Sejam todos muito bem-vindos! 

Obrigado! 

 

JOSÉ TIBÚRCIO DOS SANTOS FILHO 

Presidente do CSSII Exército   

 

 

 


