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MOÇÃO Nº 09/2019

ANDERSON TEIXEIRA (PSD), vereador do município de Imbituba vem, no exercício de suas
prerrogativas, à presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário MOÇÃO DE
APOIO ao Swell Bar Restaurante Festas e Eventos.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores

Swell Bar Restaurante Festas e Eventos é um espaço sócio, cultural e ambiental; com
espaço para observação de baleia por Terra (TOBTerra), parceria em programas de educação
ambiental para crianças em idade escolar junto as escolas do município em parceria com o Instituto
Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental presidido pela Dra. Karina Rejane Groch,
oferece ainda o espaço como suporte aos Salva Vidas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina; oferece o espaço também como sede para a Associação de Surf Praia do Rosa (ASPR).

Presta relevante serviço ambiental de coleta dos resíduos sólidos deixado pelos turistas e
usuários da praia e do entorno na parte sul da Praia do Rosa, além de oferecer seus sanitários,
inclusive com adaptações para deficientes físicos, de forma gratuita aos banhistas da Praia do Rosa.

O Swell Bar Restaurante Festas e Eventos se situa dentro dos limites da UCF APA-BF,
todas as benfeitorias realizadas no espaço sempre foram autorizadas pelo Órgão Gestor da Unidade
(ICMBio), registros em anexo.

O local existe a mais de trinta (30) anos. Por ser de uso público e prestar os relevantes
serviços, além de ser um ponto turístico, é que declaro apoio ao não fechamento e demolição do
espaço, para que o mesmo possa manter os serviços por ele prestado.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2019.

Anderson Teixeira
Vereador


