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Fundação Rotária - História I  
 
Arch Klumph teve uma visão.    Eleito em 1916 como sexto Presidente do Rotary International, 
queria unir todos os rotarianos num programa que proporcionasse “algum serviço grandioso no 
campo da educação em proveito da humanidade”.   No ano seguinte, propôs e conseguiu da 
Convenção de Atlanta, na Geórgia, EGA, a criação de um “fundo de dotações para o Rotary ... 
com a finalidade de espalhar em todo o mundo o bem através da caridade, da educação e de 
outras sendas do progresso comunitário”.   Alguns meses mais tarde, esse fundo, ainda em 
embrião, recebeu sua primeira contribuição — US$26,50 do Rotary Club de Kansas City, Missouri, 
ECIA.   A segunda veio alguns dias depois de um ex-presidente do Rotary Club de São Francisco, 
Califórnia, EUA, que escreveu:  “Acredito que, quando um companheiro como Arch Klumph lança 
uma idéia, esta tem tudo para ser boa”.   Gradativamente, a semente plantada pelo rotariano 
Klumph começou a frutificar.   Em 1982, quando o fundo havia aumentado para US$5.739,07, a 
Convenção Internacional em Minneapolis, Minnesota, EUA, decidiu que o pequenino ser já estava 
se tornando adulto.   O fundo de dotações recebeu, então, um novo título: Fundação Rotária, e 
os Estatutos e o Regimento Interno do Rotary International sofreram modificações para lhe dar 
personalidade jurídica.   Cinco Curadores foram nomeados pelo Presidente para “zelar, investir, 
dirigir e administrar” todo seu acervo e, com a aprovação do Conselho Diretor do R.I., “dispor do 
seu capital e dos rendimentos deste, como um único fundo para atender aos objetivos do R.I.”   
Os primeiros Curadores foram Rufus F. Chapin, de Chicago, Illinois, EUA, que também exerceu o 
cargo de Tesoureiro do R.I. de 1912 a 1945; Charles Rhodes, de Auckland, Nova Zelândia; Harry H. 
Rogers, de San Antonio, Texas, EUA (Presidente do R.I. em 1926-27); L. G. Sloan, de Londres, 
Inglaterra; e o infatigável Arch C. Klumph, de Cleveland, Ohio, EUA, que os presidiu durante os 
cinco anos seguintes.   Arch valeu-se de todas as oportunidades para promover o futuro do 
Rotary:   “Deveríamos olhar a Fundação não como algo do presente, mas sim pensar em termos 
de anos e gerações futuras.   Rotary é um movimento que durará séculos”.   Mesmo em sua nova 
forma, a Fundação continuava sendo um modesto empreendimento.   Em resposta a sugestão de 
que a Fundação tivesse um escritório na Secretaria do R.I., então em Chicago, Illinois, EUA, o 
Conselho Diretor decidiu que “os assuntos referentes à Fundação continuassem a ser tratados pelo 
presidente dos Curadores num escritório em sua cidade natal”.   Por muitos anos, os Curadores 
raramente se reuniram.   Naquele primeiro estágio, a maior parte dos trabalhos pertinentes ao 
desenvolvimento da Fundação era executada pelo Conselho Diretor do R.I.   No entanto, 
progresso significativo foi sendo alcançado.   Em 1930, a Fundação fazia sua primeira dotação:  
US$500 para a Associação da Criança Defeituosa, atendendo a solicitação do doador — Paul P. 
Harris.   Após considerável discussão sobre a possibilidade de transformar a Fundação em 
sociedade civil, os Curadores optaram por uma declaração pública que iria “do ponto de vista 
legal, proporcionar todas as vantagens de uma sociedade civil, e ao mesmo tempo evitar 
algumas de suas desvantagens”.   No dia 12 de novembro de 1931, os Curadores, com a 
aprovação do Conselho Diretor do R.I., subscreveram uma “Declaração de Fideicomisso da 
Fundação Rotária” que, após citar as emendas de 1928, declarava: “Todos os bens recebidos e 
confiados aos referidos Curadores ... serão recebidos e mantidos em fideicomisso para despender 
o capital e/ou a renda dele resultante, como um único fideicomisso para, e exclusivamente, fins 
de caráter filantrópico, beneficente, educacional ou outros fins de caridade, objetivos, 
movimentos ou instituições do R.I. ... ”    

 
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


