
C
idade Para Todos

São os vereadores que propõem e votam as leis 
municipais, aquelas que mais influenciam o dia a dia 
dos cidadãos. Por isso, acreditamos que o vereador 
deve trabalhar em conjunto com a cidade, acolhendo 
os movimentos sociais que lutam por uma vida mais 
digna, possibilitando a eles espaços de fala e de ação para 
formular e implementar políticas públicas.

Para isso, é fundamental reconhecer e respeitar as lutas 
dos coletivos e dos grupos organizados, valorizando 
sua identidade, seu lugar e seu pertencimento à 
cidade. Um vereador não pode trabalhar isolado em 
seu gabinete; é preciso abrir as portas, conversar com a 
sociedade, abraçar as lutas de interesse da população  
e articular todos os temas que afetam sua vida. 

Neste momento do país, com um golpe civil 
parlamentar e jurídico em curso contra os interesses 
da maioria da nação brasileira, é ainda mais urgente a 
defesa da classe trabalhadora, garantindo e ampliando 
os direitos sociais conquistados. A ação política é 
agente transformador da sociedade, e quando feita 
de forma coletiva abre ainda mais espaços para a 
construção de uma Cidade Para Todos!

Queremos dar continuidade a esse trabalho nos próximos 
quatro anos. Sigamos na luta!

Transparência e G
estão D

em
ocrática

A gestão pública de Florianópolis tem sido marcada por 
recorrentes escândalos de fraudes em licitação, desvios 
de recursos públicos e uso indevido de cargos, além de 
projetos que retiram direitos trabalhistas, terceirizam a 
dívida do município e cortam o orçamento de setores 
fundamentais como a saúde.

Por isso, um dos principais deveres de um vereador 
é fiscalizar e denunciar ações indevidas do poder 
público. Cumprindo seu papel, o vereador Lino 
Peres divulgou a Lista dos Grandes Devedores 
do Município, que causou indignação na cidade ao 
demonstrar que, entre pequenos e grandes devedores 
como bancos e empreendimentos, há uma dívida ativa 
de R$ 1,4 bilhão com a Prefeitura. 

Nos últimos quatro anos, seu mandato foi firme no 
acompanhamento de investigações como a Operação 
Ave de Rapina (fraude na gestão dos radares e 
semáforos, compra de votos na Câmara contra a Lei 
Cidade Limpa e quebra de decoro parlamentar, com 
12 vereadores indiciados pela PF), e também na CPI 
dos Radares, CPI dos Alvarás e recentemente na CPI 
da Thema (investigação do contrato firmado entre a 
prefeitura e empresa de informática). 

Lino denunciou o número excessivo de cargos 
comissionados na prefeitura de Florianópolis, que 
aumentou 64% durante a gestão de Cesar Souza Jr. 
Também vem acompanhando os desdobramentos 
da Operação Pró-Cidadão (fraude de senhas com 
transferência de terrenos da prefeitura a particulares e 
rebaixamento ou cancelamento de dívidas de IPTU). 
Nesse contexto, Lino Peres cumpriu seu papel em defesa 
da população de Florianópolis. Se for eleito, segue com 
o mesmo compromisso para os próximos quatro anos.

Planejam
ento U

rbano e Plano D
iretor

O vereador Prof. Lino Peres é membro do Fórum da 
Cidade, e seu mandato atua firme em defesa da reforma 
urbana e de um planejamento  participativo para 
Florianópolis, que coloque no centro da política pública 
o aumento dos investimentos na área da saúde, educação, 
lazer, cultura, saneamento básico e transporte coletivo.

É fundamental garantir que os bairros mais carentes e as 
áreas deficitárias tenham prioridade, evitando a concentração 
dos recursos somente nas áreas nobres da cidade. 

A defesa da participação popular na elaboração do 
Plano Diretor Participativo é prioridade do mandato, 
que vem dando suporte às lideranças comunitárias e aos 
movimentos sociais nesse processo que se arrasta há 
alguns anos.

Não é possível definir o crescimento da cidade sem ter 
pleno conhecimento da infraestrutura e de sua capacidade 
de ampliação. Florianópolis suporta o crescimento que 
está sendo previsto?

A construção do Plano Diretor Participativo passa por um 
crescimento com sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, que defenda habitação popular; saneamento 
básico; respeito ao meio ambiente; criação de parques 
urbanos; defesa do patrimônio histórico, cultural e artístico, 
material e imaterial, produzido na cidade, bem como da 
paisagem urbana cultural e natural.

Estamos na luta por um plano de regularização 
fundiária e urbanística que supere o acelerado 
processo de especulação imobiliária na cidade e de 
verticalização desenfreada sem as devidas condições 
de infraestrutura e serviços.

M
obilidade U

rbana e Transporte Público
A situação atual da (i)mobilidade reflete a crise da 
política urbana de Florianópolis.

O transporte coletivo, a insegurança de pedestres e 
ciclistas e o trânsito caótico da região metropolitana 
de Florianópolis estão entre as maiores preocupações 
do mandato do vereador Prof. Lino Peres, que é 
coordenador do Grupo de Estudos de Mobilidade 
Urbana (Gemurb), ligado à UFSC. Sua atuação segue 
a Lei Nacional da Mobilidade Urbana, que prioriza o 
pedestre por meio de passeios e espaços públicos, as 
ciclovias e o transporte público.

Também batalhamos pela reformulação do projeto 
de duplicação da Rua Deputado Antonio Edu Vieira 
e da SC-403, e ajudamos a impedir a construção do 
teleférico no Maciço do Morro da Cruz, que seria 
muito caro e de poucos resultados, fazendo com que a 
prefeitura priorizasse o Anel Viário em torno do Maciço. 

O mandato defende a integração de todo sistema 
de transporte público da região metropolitana de 
Florianópolis, incluindo Palhoça, São José e Biguaçu, 
com prioridade para a população e a segurança de 
pedestres e ciclistas, com especial atenção para os 
idosos, gestantes e pessoas com deficiência física.

Hoje, o serviço é caro e de baixa qualidade, em função 
de uma licitação suspeita que entregou o sistema de 
transporte para o Consórcio Fênix. Assim, a população 
está refém de uma empresa que visa apenas o 
lucro, limitando consideravelmente a mobilidade dos 
moradores e o acesso à cidade.

Saiba mais sobre  
as ações do mandato:

professorlinoperes.com.br
Lino Fernando Bragança Peres
@vereadorlinoperes
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Quem é  
Lino Peres
O Prof. Lino Peres foi 
docente por 37 anos no 
Depto. de Arquitetura 
e Urbanismo da UFSC, 
onde hoje é voluntário, e 
atualmente está vereador 
pelo PT em Florianópolis.

Desde os anos 80 atua 
junto aos movimentos em 
defesa do planejamento 
urbano, transporte público 
e de qualidade, habitação 
e regularização da terra 
urbana, meio ambiente e 
saneamento, cultura, função 
social da cidade, classe 
trabalhadora, melhoria da 
mobilidade urbana e da 
acessibilidade.

Para Lino, o direito à cidade 
passa pelo respeito aos 
Direitos Humanos, com 
defesa da juventude e 
das mulheres, combate 
ao racismo e à repressão 
policial, apoio à população 
em situação de rua e respeito 
às religiões de matriz 
africana, à comunidade 
LGBT e à diversidade.

D
ireitos H

um
anos

Não há política pública de qualidade sem valorização 
dos servidores públicos. Por isso, o mandato tem 
defendido a pauta dos trabalhadores do município 
(Sintrasem e Sintraturb) por carreira, reajustes salariais, 
pagamento correto da previdência pública e melhoria 
das condições de trabalho. 

O avanço do conservadorismo no Brasil deixou ainda 
mais urgente a necessidade de formular e apoiar 
políticas de inclusão social em defesa dos Direitos 
Humanos para diversos setores da sociedade, como 
movimento negro, quilombola e de religiões de matriz 
africana, comunidade LGBT, imigrantes, mulheres, povos 
originários, juventude, idosos, pessoas com deficiência e 
populações em situação de rua.

O mandato do vereador Prof. Lino Peres abriu espaço 
para os movimentos sociais e populares na Câmara de 
Vereadores, como o Passe Livre, Memória, Verdade e 
Justiça, Batalha da Alfândega, Ocupa MinC, Movimento 
Negro, Movimento LGBT, Amanhecer Contra a Redução 
da Maioridade Penal, Fora Temer, Fórum 21, grupos 
de capoeira, mídia independente, quilombolas e outros 
coletivos democráticos e progressistas. 

Também esteve com a juventude negra na luta contra 
o racismo e por políticas de acesso e permanência na 
Universidade Federal de Santa Catarina.

O mandato promoveu a instalação do monumento do 
projeto “Trilhas da Anistia – Marcas de Caravanas e 
Recontes de Histórias” na fachada da Câmara Municipal 
e foi autor da Sessão Solene do Movimento Feminino 
pela Anistia. 

Serviço Público

Serviço Público

Direitos Humanos

Cultura

O vereador Prof. Lino Peres atua junto aos 
movimentos culturais da cidade, apoiando lutas como a 
implementação do Fundo de Cultura e a ampliação e 
livre utilização dos espaços públicos de cultura popular. 

A intervenção do mandato junto à prefeitura e a 
Polícia Militar na defesa da Roda de Capoeira do 
Mercado Público e da Batalha do Rap na Alfândega 
são exemplos. Tramita na Câmara o Projeto de Lei do 
mandato Mestre dos Saberes, construído em conjunto 
com a Rede das Culturas Populares Tradicionais – 
Território SC e que cria marcos legais para valorizar os 
grandes mestres das culturas populares tradicionais, 
registrar e difundir seus conhecimentos às gerações 
futuras. 

Lino também é ativo na defesa do Patrimônio 
histórico, cultural e artístico da nossa cidade, e foi 
uma das principais vozes a questionar as mudanças no 
Mercado Público de Florianópolis, que elitizou o público 
e expulsou a verdadeira alma do mercado: o povo. 

Sempre atento aos movimentos orgânicos das ruas, o 
mandato participa de mobilizações como a da Escola 
Livre de Música, eventos culturais nas comunidades 
e o Ocupa MinC, misto de dezenas de coletivos que 
ocupou a sede do Ministério da Cultura por 46 dias e 
continua atuante na cidade. 

O mandato também está formulando o projeto Cultura 
Viva, que prevê a ampliação dos Pontos de Cultura na 
cidade e estímulo da produção e difusão da cultura.

H
abitação

Habitação
A população de Florianópolis não pode ficar à mercê 
da especulação imobiliária, nem ser expulsa de seus 
territórios para as periferias e para fora da Ilha por conta 
da expansão de empreendimentos que beneficiam 
apenas os mais ricos.

O mandato do vereador Prof. Lino Peres defende a 
implementação de programas de regularização fundiária 
através das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 
para inserir a habitação de baixa renda em áreas 
centrais. 

Além disso, é preciso garantir a permanência das 
comunidades negras e dos quilombos urbanos no 
município, fazendo a cartografia de seus territórios 
tradicionais com inclusão no Plano Diretor da cidade.

Universidade
Como professor universitário, o vereador Prof. Lino 
Peres busca aproximar a população do saber 
acadêmico, articulando atividades nas comunidades, 
principalmente as de baixa renda e periféricas, 
articulando-as com o trabalho parlamentar. 

As ações de Lino Peres visam o intercâmbio entre 
a universidade e a comunidade, ampliando o 
conhecimento para reforçar a defesa da regularização 
fundiária, do Plano Diretor e das questões de 
mobilidade urbana e acessibilidade. 

U
niversidade

M
eio A

m
biente e Saneam

ento

Envolvido com as questões ambientais desde os anos 
1990, o vereador Prof. Lino Peres luta pela urgente 
ampliação de Áreas Verdes de Lazer no Plano Diretor. 
Paralelamente, o mandato tem atuado pela criação 
de parques públicos, como na Ponta do Coral, e de 
Unidades de Conservação em vários pontos da cidade.

A defesa do meio ambiente deve estar ligada a um 
sistema de saneamento de qualidade, que promova 
a proteção das baías insulares na defesa da Reserva 
Extrativista do Pirajubaé, da maricultura, das águas 
marinhas e dos rios.

A última temporada de verão escancarou o problema do 
saneamento em Florianópolis. Uma das contribuições 
do mandato é a defesa do fortalecimento de gestão 
democrática do sistema de saneamento municipal e 
metropolitano, para que haja maior controle por parte  
da população.

Queremos uma política de curto e longo prazo no 
saneamento, para que problemas como a alarmante 
contaminação do Rio do Brás, em Canasveiras, possam 
ser evitados. 

Florianópolis precisa de um sistema de captação e 
tratamento de esgoto que seja descentralizado, com 
soluções tecnológicas sustentáveis. Não é aceitável 
despejar os rejeitos no mar e nos rios. 

É preciso colocar em prática o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos e o programa Lixo Zero, que 
estabelecem diretrizes para a destinação dos rejeitos nas 
cidades brasileiras. É fundamental aumentar a capacidade 
de reciclagem e reaproveitar os resíduos orgânicos, 
desenvolvendo um programa de agricultura urbana que 
esteja integrado ao planejamento da cidade.


