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DESTINATÁRIO
 Interno

 
EMENTA

 Declara de Utilidade Pública o PTERODACTILOS MOTO CLUBE, sediado neste município. 
 

ARTIGOS
 Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública o PTERODÁCTILOS MOTO CLUBE, sediado neste município.

 
Art. 2º. A entidade descrita no artigo anterior, salvo por motivo justo, a critério do Chefe do Executivo Municipal,
deverá apresentar até 30 de abril de cada ano, ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Colombo,
relatório circunstanciando dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.

 
Art. 3º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública, se a Entidade:

 I - deixar de cumprir por dois anos consecutivos, as exigências do art. 2º;
 II - substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os serviços neles compreendidos;

 III - alterar a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não
comunicar a ocorrência ao departamento competente da Prefeitura Municipal de Colombo;

 IV - passar a remunerar os membros de sua Diretoria pelo exercício específico de suas funções;
 V - distribuir lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob qualquer forma;

 VI - deixar de destinar a totalidade das rendas apuradas ao atendimento da finalidade prevista no seu estatuto.
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

JUSTIFICATIVA
 O PTERODÁCTILOS MOTO CLUBE é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2006.

Suas principais atividades são pautadas na promoção e vivência da cultura do motociclismo, na camaradagem,
irmandade e respeito, sempre em busca do bem comum. Sua finalidade é promover a cultura e o turismo em
Colombo através de festivais de bandas locais, eventos voltados ao motociclismo e abertos para toda a família,
com ambiente seguro e prazeroso. Em seu maior evento anual, na celebração de seu aniversário, já é tradicional
em nosso município uma grandiosa festa, aberta ao público, que dura três dias e recebe motociclistas de
diversos países. Nesta festa, o PTERODÁCTILOS MOTO CLUBE promove espaço para músicos da cidade se
apresentarem, artesões exporem seus trabalhos, além de diversas outras oportunidades de atividades de
infraestrutura. Os “Ptero”, carinhosamente chamados na cidade, realizam também muitas ações de cunho social,
como a distribuição de doces e presentes para as crianças, na Páscoa, Dia das Crianças e Natal, além de
atividades permanentes voltadas às casas de acolhimento e passagem da cidade. A entidade exerce um trabalho
responsável por sempre prezar pela cidadania, respeito aos direitos humanos, às normas de trânsito, à conduta
ética, à preservação ambiental e respeito aos animais em todas as suas atividades. Constantemente, busca
diálogo com os governantes municipais, para tratar de assuntos de interesse coletivo, principalmente em relaçãoEste documento, depois de finalizado, deverá ser protocolado na secretaria da Câmara Municipal de Colombo.
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à segurança de motociciclistas e bom convívio entre condutores de veículos, motociclistas e pedestres no
município. Seu protagonismo é de grande relevância para o fortalecimento da cultura colombense, nas suas
mais variadas vertentes. A entidade cumpre importantes finalidades, das quais podemos salientar: a
representação da categoria; reivindicação, junto aos poderes competentes, condições de progressivo
melhoramento técnico, cultural e econômico para todos. Ante ao exposto, é de grande satisfação termos uma
instituição de tamanha relevância e contribuição social em nosso município. Por isso, é justo que seja concedida
a Declaração de Utilidade Pública ao PTERODÁCTILOS MOTO CLUBE. Por isso, apresentamos o presente projeto,
imbuído de toda a documentação necessária e pedimos a colaboração dos nobres pares desta casa, para
discussão e aprovação deste reconhecimento público. 
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Este documento, depois de finalizado, deverá ser protocolado na secretaria da Câmara Municipal de Colombo.


