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Abertura 
 
Tivemos 37 nobres presentes das mais distantes regiões jurisdicionadas pelo Amal 
Shriners Temple, que retornaram o chamado do Ilustre Potentado Irmão David A. 
Whittemore, para que se juntassem a caravana do dia 30 de janeiro de 2021 da E.V. 
 
A abertura dos trabalhos virtuais transcorreu dentro dos limites permitidos pelas leis 
de nosso Santuário Místico e pelos Bylaws do Shriners International, tendo o Ilustre 
Potentado suprimido toques, palavras e sinais e eu, Alexandre Barros, PP e 
secretário do Amal Shriners Templo, conferi na lista de presença se havia ocorrido 
profanação deste Santuário Místico e, não encontrando qualquer vestígio de 
irregularidade nos Nobres presentes, declarei justa e perfeita esta caravana que 
partiu as 10:13 h em sentido ao Sol poente. 
 
Ordem do dia 
 
O Ilustre Potentado abriu a Ordem do dia com informações importantes, tais como 
seguem: 
 
- Reuniões Administrativas – Será efetuada todo o último sábado de cada mês, as 
10:00 h e com salvo exceções que serão previamente comunicadas (feriados) e 
acontecerão de forma virtual até que as agências de vigilância sanitária ou os órgãos 
responsáveis recomendem o retorno ao convívio presencial; 
 
- Reunião com os Presidentes dos Clubes – Ocorrerá na última quinta-feira de cada 
mês quando houver necessidade, a partir das 19:00 h; 
 
- Reunião com o Divan do Amal Shriners Temple – Ocorrerá na última quinta-feira 
de cada mês quando houver necessidade, a partir das 19:00 h; 
 
- 2ª etapa presencial da iniciação Virtual – Para a passagem dos toques, palavras e 
sinais devemos manter a discrição e fazer presencialmente. Sendo assim, pedimos 
que os presidentes se manifestem buscando uma melhor data para que esta reunião 
ocorra. O Clube do Vale do Paraíba já realizou dia 23/01/2021 na cidade de 
Pindamonhangaba e o Clube de Santa Barbara D’Oeste já reservou o dia 20/02/2021; 
 
- 2ª iniciação virtual do Amal Shriners Temple – Previamente aprovado para que 
ocorra até o último dia do mês de abril, decidimos pela data do dia 10/04, sábado, às 
10:00 h. O Ilustre Potentado pede o esforço de cada membro para que aconteça a 
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divulgação da data e a consequente inscrição de novos candidatos (25 inscritos até o 
momento). O Ilustre Potentado informa também sobre o desdobramento de trabalho 
existente em uma Iniciação, sensibilizando a todos sobre a importância da 
antecipação e garantir o sucesso como a primeira cerimônia. 
 
- Houston Imperial Session – Informações importantes que devemos saber e 
informar: 

a) A delegação do templo composta por 3 representantes (David Whittemore, 
Hércules Rozzo e Alexandre Barros) deverá chegar o final de semana que 
antecede o início oficial da Imperial Session para reuniões junto as comissões 
(tanto do S.I. como dos Hospitais), a fim de pautar a agenda da plenária, em 
assuntos de nosso interesse;   
 
b) A importância do “dispentation” do Clube SC – Teremos a oportunidade 
de ver de perto o nascimento do mais novo Templo Shriners do mundo! O 
Salah Shriners Temple. 

 
Ainda na Ordem do dia, a palavra foi passada ao Nobre Irmão Tesoureiro Idelfeson 
N. Publio que explicou, de forma resumida e didática, os resultados financeiros e a 
proposta da tesouraria da manutenção dos valores de anuidade, mesmo com a 
economia pouco receptiva sendo atingida pela alta da inflação e pelo câmbio do 
dólar. 
 
Tivemos também outros assuntos em pauta: 
 
- Revisão Estatutos (Comissão especial) – Foi apresentado os integrantes da 
comissão e agendado reunião para a próxima quinta-feira, dia 04/02/2021 as 19:00 h 
para discutirmos a criação de um modelo único de estatuto de clubes e suas 
ordenações (atendendo a hierarquia do Shriners International e consequentemente 
do Amal Shriners Temple); 
 
- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) – O Ilustre Potentado passa a palavra ao 
Ilustre PP Alexandre Barros para que explique as ações ligadas ao tema que informa 
a todos que contratamos o serviço de uma consultoria especializada e que a reunião 
inicial ocorrerá na próxima semana, ficando o tema prejudicado e será atualizado na 
próxima reunião mensal; 
 
- Clube da Capital - Descontinua ou Nova Diretoria (go no go) – O Nobre irmão 
Manoel de Barros Neto pede a palavra e se posiciona a favor de manter o Clube da 
Capital e lança o nome do Nobre Irmão Gentil Mendonça para assumir a presidência 
e a formatação do Clube que foi muito bem recebido por todos. 
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- Posição dos clubes pelos presidentes: 
 
Litoral – Nobre irmão Claudio Alves Fala da dificuldade imposta pela 
pandemia, principalmente com assuntos relacionados a Benemerência do 
Shriners, mas está focado em atuar nas frentes virtuais (encontros) e no 
projeto do cofrinho que angaria recursos; 
 
São José do Rio Preto – Nobre irmão Paulo Carnímeo fala da dificuldade de 
tocar o coração dos Nobres da região e reafirma seu desejo de alavancar o 
clube local; 
 
Presidente Prudente – Não esteve presente;  
 
Paraná – O Nobre irmão Eduardo Alboide explica que o Clube do Paraná foi 
formado recentemente e que estão se organizando da melhor forma possível. 
Informa ainda que em Curitiba existe o melhor hospital infantil do Brasil 
(pequeno Príncipe) e que tem muita ação possível para realizar com a 
instituição; 
 
Santa Catarina – O Nobre irmão Luis Eduardo informa o status atual de 
criação do Salah Shriners Temple e solicita a data do dia 01/05/2021 para a 
realização da 2ª etapa presencial da iniciação; 
 
Rio de Janeiro – Nobre irmão Rubens Caldeira explana sobre o momento que 
estamos passando (exceção) e reafirma o compromisso de atuar mais 
fortemente junto aos membros do Clube local, gerando o orgulho de 
pertencimento. Afirma ainda que estão bem próximos de oficializar um 
candidato a paciente, o que certamente irá corroborar com o despertar do 
grupo. Agradece formalmente o Ilustre Potentado pelo auxílio junto ao seu 
filho de enviar 12 modelos de logotipo diferentes e que a escolha do logo do 
Clube local está sendo decidida pelo voto. Informa ainda que está a 1 semana 
na gestão do clube; 
 
Santa Barbara D'Oeste – O Nobre irmão Marcelo Ruffini passa alguns 
números importantes. O Clube possui 45 membros espalhados em 11 cidades 
e por este motivo, existe dificuldades para uma maior presença física de seus 
membros principalmente nos eventos de arrecadação. Explicou sobre a 
aproximação do clube com entidades benemerentes tais como “Há bares que 
vem para o bem” e “Marmita do bem” que angariam fundos, tanto para a casa 
da Criança, como para as ações locais do Amal Shriners Temple. Informa 
ainda que possuem 2 pacientes (Arthur com dificuldades Motoras e Lorenzo 
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com Osteogêneses Imperfecta) e que vem se esforçando para atender as 
necessidades de ambos. Fará uma reunião com os integrantes do clube para a 
aprovação do planejamento estratégico de 2021 e na próxima reunião fará 
uma atualização do tema; 
 
Sorocaba – Não se fez presente 
 
Vale do Paraíba – O Nobre irmão Marcelo Galvão avisa que em fevereiro de 
2021 fará a sua primeira reunião administrativa e que manterão fiéis a 3 
princípios básicos; a) Divulgação: Fazer o nome do Amal Shriners Temple ser 
conhecido na população maçônica (primeiramente) e na comunidade como 
um todo, b) Mapeamento: De potenciais parceiros e de associações de classe e 
laborais da região e c) Razão/Propósito: Criar um “senso comum” onde será 
depositado toda a força do grupo... uma razão para existir! 
 

Após a rodada junto aos presidentes terminar, a palavra ainda foi passada ao PP que 
lançou o projeto “Training of Trainers”, um programa de treinamento dedicado a 
formação de multiplicadores do assunto Shriners (sem data prevista). 
 
O Ilustre Potentado ainda explicou melhor o modelo de ‘ponto focal’ nos clubes com 
a organização do Nobre irmão Marcelo Ruffini que irá apoiar os pacientes durante o 
processo de candidatura, até o momento de acolhimento e necessidades. 
 
Como último ponto, mas não menos importante, a retomada da Newsletter (O 
Emissário) e pede para os irmãos irem colecionando fotos, matérias e material do 
Shriners para ajudar na montagem de conteúdo e assim concluímos a Ordem do dia. 
 
Encerramento da Sessão 
 
Foi feito, rogando ao GADU que ilumine os nossos passos e reforçando nossos votos 
de fé continua e comum. O Ilustre Potentado irmão David A. Whittemore faz o 
encerramento conforme nossos costumes, afirmando estar tudo justo e perfeito e eu, 
Alexandre Barros, PP e Secretário do Amal Shriners Temple, lavrei esta ata que 
assim que aprovada será assinada por quem é de direito. 
 
 

 
 

Alexandre Barros, PP 
Secretário gestão 2021 


