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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE 
CLUBES SATÉLITES 

O que é um clube satélite? 
Clubes satélites são uma nova opção para a formação de Rotary Clubs. Eles funcionam como uma fase de 
transição para um clube se tornar um Rotary Club completamente independente.

PROGRAMA PILOTO CLUBE SATÉLITE 

Esta nova opção de clube satélite substitui o Programa Piloto Clube Satélite? 
Não. O programa piloto, que se encerrará em 2016, está testando diferentes horários e locais para as 
reuniões semanais. A nova opção de clubes satélites é algo diferente. 

Um clube participante do piloto pode decidir se tornar um clube satélite antes do término do 
piloto? 
Os clubes participantes do piloto são incentivados a continuarem no programa até a sua conclusão, em 
2016. No entanto, eles podem solicitar a saída do piloto para melhor atender às necessidades e interesses 
de seus associados.

FORMANDO UM CLUBE 

Como um Rotary Club faz a solicitação para ter um clube satélite? 
O presidente do clube padrinho envia um pedido para a equipe de Suporte a Clubes e Distritos. 

Há um número mínimo e máximo de associados para um clube satélite? 
Os clubes satélites devem ter pelo menos oito associados por ocasião da sua criação a fim de atender aos 
requisitos do Artigo 13, Seção 6(b) dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club. Não há numero máximo 
de associados. 

Há um número mínimo de associados para o clube padrinho? 
Não. Mesmo clubes com menos de 20 associados podem formar um clube satélite. 

Os e-clubs podem ser padrinhos ou satélites? 
Sim. Os e-clubs podem apadrinhar tanto clubes satélites tradicionais quanto e-clubs satélites, e Rotary 
Clubs tradicionais podem apadrinhar e-clubs satélites. 

O padrinho de um clube satélite é o mesmo que o padrinho de um novo clube? 

Não. As atribuições e responsabilidades do padrinho de um novo Rotary Club são diferentes. 

Um clube com dificuldades podem ser convertido em satélite e manter seu diploma de admissão? 
Se os associados de um Rotary Club com dificuldades quiserem se tornar um clube satélite, eles devem 
primeiramente abrir mão de seu diploma de admissão. Depois disso, eles podem formar um clube satélite 
e se tornar associados do clube padrinho. No entanto, o objetivo dos clubes satélites não é fortalecer 
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clubes com dificuldades. Se um clube precisar de orientação e apoio, o governador pode escolher um clube 
forte ou representante especial para lhe servir de mentor. 

Os Rotaract clubs podem ser convertidos em clubes satélites como forma de transição até se 
tornarem um Rotary Club? 
Sim. Todos ou parte dos associados de um Rotaract Club podem formar ou entrar para um clube satélite. 

Qual a estrutura para o nome de um clube satélite? 
Os clubes satélites têm o mesmo nome do clube padrinho, acrescidos de um identificador que o diferencie 
do mesmo. Por exemplo:  

Padrinho e satélite se reúnem em horários diferentes 
Padrinho: Rotary Club de Santos Oeste 
Satélite: Rotary Club Satélite de Santos Oeste Noite 

Padrinho e satélite têm locais de reunião diferentes 
Padrinho: Rotary Club de Copacabana  
Satélite: Rotary Club Satélite de Copacabana Santa Clara 

E-clubs seguem o mesmo formato: 

Padrinho: Rotary Club de Santos Oeste 
Satélite: Rotary E-club Satélite de Santos Oeste Noite 

Padrinho: Rotary E-club de Belo Horizonte 
Satélite: Rotary E-Club Satélite de Belo Horizonte [identificador] 

Como um clube satélite pode mudar o seu nome? 
O clube padrinho ou satélite deve contatar a equipe de Suporte a Clubes e Distritos. Um dos nossos 
funcionários confirmará a mudança do nome, por escrito, com o presidente do clube padrinho e o 
presidente do clube satélite. Nenhuma mudança será feita a menos que ambos estejam de acordo.

 

CONSELHO DIRETOR E GOVERNANÇA 

Os clubes satélites podem criar um conselho diretor separado, com outro grupo de dirigentes do 
clube padrinho? 
Os clubes satélites podem criar seu próprio conselho diretor e ter seus próprios dirigentes. 

Se houver dois conselhos, o que acontece quando eles discordam de algum aspecto? 
O conselho diretor do clube padrinho tem a palavra final nesses casos. 

A liderança do clube satélite ocupa uma posição no conselho diretor do clube padrinho? 

Isso não é exigido, mas altamente recomendado. 

Um clube satélite pode ter um regimento interno separado? 

Sim. O clube satélite pode definir seu regimento interno em colaboração com o clube padrinho. 

Quem decide onde e quando o clube satélite se reúne? 

O clube satélite define o local e horário de suas reuniões em consulta com o clube padrinho.  

O clube satélite se reúne junto com o clube padrinho? 
O clube satélite deve ter uma reunião separada, embora possa fazer as reuniões junto com o clube 
padrinho de vez em quando.  
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Os clubes satélites podem patrocinar Interact ou Rotaract Clubs? 

Não. Mas se o clube padrinho do clube satélite patrocinar um Interact ou Rotaract Club, ele pode indicar 
um associado do clube satélite para servir como o rotariano de contato e mentor do Interact ou Rotaract 
Club. 

Os clubes satélites precisam definir metas? Eles podem usar o Rotary Club Central para fazer 
isso? 

É altamente recomendado a todos os clubes, inclusive os satélites, que definam metas para alcançarem o 
sucesso. No entanto, o Rotary Club Central não pode acomodar metas de clubes satélites no momento. 

Alguém que só serviu como presidente de clube satélite possui as qualificações para se tornar 
governador indicado? 

Não, apenas presidentes de Rotary Clubs podem se tornar governadores indicados. No entanto, o distrito 
pode pedir ao presidente do Rotary International para abrir uma exceção quanto a este requisito. 

 

QUADRO ASSOCIATIVO E COTAS 

Os associados de clubes satélites são considerados rotarianos? 

Sim, eles são associados do clube padrinho. 

O clube padrinho precisa aprovar a entrada de novos associados no clube satélite? 
Na época da formação do clube satélite, os clubes padrinho e satélite devem definir um processo para a 
entrada de associados no clube satélite. O clube padrinho também deve adicionar tal processo ao seu 
regimento interno. Se surgir um conflito com relação à associação ao clube satélite, o clube padrinho tem 
a palavra final. Como associados do clube padrinho, os membros do clube satélite estão sujeitos à 
autoridade do conselho diretor do clube padrinho. 

Os associados do clube satélite pagam cotas ao Rotary? 

Sim. Eles são rotarianos e pagam o mesmo valor que os associados do clube padrinho. 

Os clubes satélites recebem a fatura relacionada às cotas? 
Não. Os associados do clube satélite são inclusos na fatura do clube padrinho. 

Se um clube satélite for formado depois de 15 de maio ou 15 de novembro, ele é isento de pagar as 
cotas dos novos associados, assim como acontece com clubes novos? 
Não. Clubes satélites não são Rotary Clubs separados. Novos associados de clubes satélites são inclusos na 
fatura do clube padrinho, independente de quando forem aprovados. 

O clube satélite pode ter uma estrutura de cotas separada? 

Sim. Ele pode determinar sua estrutura de cotas em colaboração com o clube padrinho. 

 

MUDANÇAS NO STATUS DO CLUBE E APADRINHAMENTO 

Por quanto tempo um clube satélite pode existir? 

Os clubes satélites visam ser uma fase temporária para que se tornem Rotary Clubs completamente 
independente. No entanto, não há um período limite para a existência de um clube satélite. 

Como um clube satélite faz a solicitação para se tornar um Rotary Club independente? 



PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE CLUBES SATÉLITES (Outubro de 2013) 4 

Ele deve trabalhar com o clube padrinho e o governador do distrito para preencher o pedido do Rotary 
para formação de um novo clube. 

Um clube satélite pode se transferir para um clube padrinho diferente? 
Não. Os clubes padrinho e satélite estão vinculados permanentemente. Para se transferir, o clube satélite 
precisaria ser desativado e os associados teriam que formar um novo clube satélite com um clube 
diferente como padrinho. 

Como o clube padrinho pode desativar o clube satélite? 

O presidente ou secretário do clube padrinho desativa cada clube dando baixa nos associados do clube 
satélite, conforme especificado no Artigo 12 dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club. Em seguida, 
exclui tais associados da lista do clube (pelo Meu Rotary ou enviando um e-mail para data@rotary.org). 
Depois, o presidente notifica a equipe de Suporte a Clubes e Distritos. Nossos funcionários confirmarão 
que o clube satélite não possui mais associados, solicitarão a desativação e notificarão o presidente do 
clube padrinho quando o processo for concluído. 

Como o clube padrinho renuncia? 
O clube padrinho ou satélite deve contatar a equipe de Suporte a Clubes e Distritos. Um de nossos 
funcionários confirmará a renúncia por escrito com o presidente do clube padrinho e o do clube satélite. 
Nenhuma mudança será feita a menos que ambos estejam de acordo.  

Se o clube padrinho for desativado, o clube satélite pode continuar sozinho? 

Não, o clube satélite é desativado junto com o clube padrinho. 

Se um clube com dificuldades se tornar clube satélite, ele pode ser convertido para um clube 
autônomo novamente? 

Os clubes satélites são uma nova maneira de formar Rotary Clubs. Quando um clube satélite estiver 
pronto, ele pode fazer o pedido para se tornar integralmente um Rotary Club. 

 
Onde posso encontrar mais informações? 

Para mais informações, fale com a equipe de Suporte a Clubes e Distritos. 
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