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Excelentíssimo Senhor 

Luiz Cláudio Carvalho de Souza 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Município de Imbituba/SC 

 

 

MOÇÃO N.º 013/2018 

 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Professor Leandro 

Elias – Bananinha - pelo excepcional Projeto “Educar para 

a Vida” desenvolvido no município de Imbituba”.  

  
Os Vereadores da Câmara de Vereadores de Imbituba com assento nesta Casa 

Legislativa, e que abaixo subscrevem, vêm na forma regimental à presença de Vossa Excelência, 

após ouvir o soberano plenário, apresentar MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Surfista 

Leandro Elias, pelo excepcional “Projeto Educar para a vida” desenvolvido com crianças e 

adolescentes que apresentam algum histórico de vulnerabilidade social. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres Vereadores  

  

O projeto desenvolvido pelo sufista Leandro Elias, popularmente conhecido como 

professor Bananinha, existe há 18 anos na cidade de Imbituba e já formou mais de 1500 jovens 

atletas. A maioria dos participantes do programa “Educar para a vida”, tem entre 5 e 15 anos de 

idade. E, boa parte das crianças e adolescentes, tem algum histórico de vulnerabilidade social. 

Os ensinamentos são divididos em duas partes. Por não ter uma sede própria, as aulas 

teóricas são desenvolvidas na casa do professor Bananinha, no bairro de Vila Alvorada 

(Aguada), em Imbituba. Já as aulas práticas acontecem na Praia do Porto. Hoje, o projeto 

“Educar para a vida” sobrevive da ajuda da comunidade. Todas as roupas de borracha e pranchas 

foram doadas por amigos do professor. 

“Nossa intenção é dar um futuro para os jovens, com uma educação de qualidade. 

Com o surfe, os nossos alunos ficam mais calmos e, além disso, nós conseguimos tirá-los da 

ociosidade”, disse Leandro Elias, o professor Bananinha.  

O projeto também abre espaço para crianças e adolescentes autistas, cadeirantes, 

surdas-mudas e com Síndrome de Down. As aulas acontecem três vezes por semana, sempre às 

terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 14 horas às 16h. 

Recentemente, o Projeto “Educar para a vida” e o Professor Bananinha ganharam 

projeção nacional ao participarem do Programa Caldeirão do Huck, emocionando a todos que 

tiveram a oportunidade de assistirem o programa, principalmente os Imbitubenses que conhecem 

o trabalho desenvolvido pelo professor Bananinha e toda a sua dedicação para conseguir manter 

o seu projeto funcionando. 
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Neste sentido, apresentamos a presente Moção de Congratulação para, em nome da 

população do município de Imbituba, externar toda a admiração dos cidadãos Imbitubenses em 

relação ao projeto social desenvolvido pelo Professor Bananinha, bem como ao cidadão Leandro 

Elias, que com mínimos recursos desenvolve um belíssimo trabalho dedicado a fazer a diferença 

na vida de dos seus alunos, sem esperar nada em troca.  

Por fim, solicito a APROVAÇÃO dos nobres vereadores da presente Moção de 

Congratulação. 

 

Sala das sessões, 15 de outubro de 2018. 

 

Anderson Teixeira 

Vereador do PSD 

 

Elísio Sgrott 

Vereador do PP 

Eduardo Faustina da Rosa 

Vereador do PT 

Antônio Clésio Costa 

Vereador do PP 

Fernando João Anselmo 

Vereador do PSDB 

Gilberto Pereira 

Vereador do PR 

Humberto Carlos dos Santos 

Vereador do MDB 

Luís Antônio Dutra 

Vereador do PSDB 

Luiz Cláudio Carvalho de Souza 

Vereador do MDB 

Michela da Silva Freitas 

Vereador do PSDB 

Renato Carlos de Figueiredo 

Vereador do PSD 

 

Thiago Machado 

Vereador MDB 

 

 

 


