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O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado 

é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a 
nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,2 milhões 
de membros, chamados rotarianos. No Brasil são mais de 2.500 clubes, com aproximadamente 
50 mil associados. 

Os clubes têm diretoria própria, autonomia financeira e total independência para 
realização de suas atividades e projetos nas comunidades de todo o mundo. O Rotary Club de 
São Paulo São Mateus é um desses braços do Rotary Internacional e foi fundado em 17 de 
fevereiro de 2004, com cerca de 60 associados, após várias reuniões realizadas na Gê 
Assessoria e Consultoria e no Colégio Santa Bárbara. 

Ao longo destes 15 anos de existência o clube tem prestado relevantes serviços à 
comunidade de São Mateus e região. Ajudou muitos asilos, escolas, abrigos, postos de saúde, 
creches, pessoas com necessidades de camas hospitalares, cadeiras de rodas, muletas, 
bengalas, órteses e próteses, com o Projeto Rumo orientou milhares de jovens estudantes e os 
ajudou a escolherem suas profissões, arrecadou fundos para a campanha da Pólio Plus, dentre 
outros lindos projetos rotários. 

As reuniões do Rotary Club de São Paulo São Mateus acontecem todas as segundas-
feiras e nelas os associados debatem ideias sobre como melhorar cada vez mais a 
comunidade e a forma que cada um pode colaborar, principalmente por meio de suas 
respectivas profissões e atividades profissionais. 

No local, que queremos denominar com esta propositura, já está instalado o Marco 
Rotário do Rotary Club de São Paulo São Mateus, e o clube é o responsável pela manutenção 
e conservação permanente da área. O monumento em questão simboliza a engrenagem que 
representa força e é composta de 24 dentes e 06 hastes. 

Os 24 dentes significam que 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo tem um 
Rotary Club atuando em benefício da comunidade, representa disponibilidade total em servir. 
As seis hastes representam a família, o compromisso com o cumprimento dos deveres, a 
amizade, a profissão e a ética profissional, o respeito às normas e princípios religiosos e a 
cooperação. Já as cores significam respectivamente dourado: nobreza e a legitimidade de 
propósitos; e o azul: firmamento a elevação dos propósitos. 

Com esta proposta pretendemos homenagear uma das instituições mais respeitadas 
do bairro de São Mateus, que graças a atuação de seus valorosos associados, possui um 
histórico de vastos e relevantes serviços prestados em diversas áreas: saúde, educação, 
conscientização, manutenção do bairro, esporte, cultura entre outras. 
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