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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 DA LRF E ARTIGO 44 DA LEI N°
10.257/2001 (ESTATUTO DAS· CIDADES): Elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2022.
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no horário das
dezesseis horas, no prédio do Teatro Municipal Luis da Silva de Pitangueiras, sito a
Avenida das Pitangueiras n° 750 - Cçntro::;-Pitangueiras/Sl', foi realizada a audiência
pública para a discussão na fase de elabbdl:çãci. . r ',Orçamentária Anual de 2022,
conforme bli~adó em j '., no dia onze setenibre.de mil e vinte e um
e na página el oficial ação sobre
o local e o todos os prédios
públicos do a participarem.
Utilizando-se notebook, e s29

azenda, Sr.···,Mátê)
Danielf,tà

v.....,.'{! ..., que ~eterm am a
pública. N~ ~~~iiência
. 'tas, . a
sendo 2022
(cento (.....••...,...~"â.V,

responsável por ,
arquivada junto com a lista

ata segue
todos os presentes.
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Pitangueiras, 29 de setembro de 2021.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 48° da LC.101l2000 e Artigo 44 da lei federal 10.257 - Estatuto das Cidades
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ANUAL DE 2022
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Após 20 anos, assassinato
de Toninho do PTprescreve
Tere Nunes

Prefeito de Campinasfoi morto apóssair deshopping; família diz que vai à OEA

CAMPINA.S Ocorrido há exaros
20 anos, o assassinato dopre
feito de Campinas António da
Costa Santos, o Toninho do
PT, passa a ser considerado
prescrito pela Iustiça a partir
desta sexta-feira (10). Por is
50, a familia deverá protoco
lar uma denúncia de omissão
contra oEstado brasileiro jun
to àcomtssâo ínteramericana
de direitos humanos, órgão li
gado à OEA(Organização dos
Estados Americanos).
Toninho foiassassinado na

noitedo dia10de setembrode
aecr.Iogo depois de ter saído
de um shopping da cidade. on
de foihuscar um terno.
Por volta das 2'lh, quando

voltava para Cilsa dirigindo
seu Fiar Palio, recebeu três ti
rosque partiram deumveícu
loonde, seglUldo apolida, e:s
tavamquatro criminosos que
pouco antes haviam pratica
Jo um sequesb~o-relâmpago.
Umdos tÍl-osatingiu a veia

aorta e Toninho morreu na
hora. Naquele dia, comple·
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tava oito meses e dez dias no
cargo na maior cidade do in
terior paulista.
Aprescrição é o reconheci

mento deque não houve con
denaçàc ou execução penalde
alguém por lU11 crime e que
a part.irde agora nâo poderá
mais fazê-lo. Assim, a emble
mática morte doprefeito vai
entrar para a história como
tendo sido praticado por um
"autor desconhecido".
"Nós aguardamos essa da

ta, então, para enviar à OBA.
mais precisamente a comis
sào interamericana de direi
tos humanos, uma denún
cia em que estamos relatan
do que a República Federa
tiva do Brasil descumpriu a
convenção americana de di
reitos humanos. Nós enten
demos que houve neste caso
uma falha gritante de todos
os agemes públicos e em to
das as instâncias",disse o ad·
vogado da família, William
Ceschi Filho, que est:.ino ca
so há dez anos.
Viúvade Toninho, a psica

nalista Roseana Garciadisse

que está revoltada com a si
tuação. "0 António não me
reciaisso.Imaginaesperar 2.0
anos para dar isso'; afirmou.
Eladisseporque decidiure

correra instâncias internaci
onais. USe eu náo posso mais
ser ouvida no Brasil,vou pa
ra fora,Minha indignaçãonão

ps~ee);~~~ ~~~~ma vezum
promotor chegou a dizerpra
mim:'o queconseguiria fazer
em oito meses?'. Issomostra
o total desc.onhecimento da
Justiça sobre o meu marido,
um homem que enfrentou a
especulação imobiliária, que
tinha açóes populares con
tra grandes empreíteiras,que
contrariava grandes interes·
ses'; afinnou a <viúva.

A f~míliade Toninho deci
diurecorrer à corte internaci
onal por acreditar que o pre
feito fui vítima de crime po
lítico, contrariando frontal·
mente a tese da Policia Civile
doMinistérioPúblicoEstadu
al, segundo os quais o assas
sinato foi uma fatalidade, re·
sultado daviolência urbana.

o traficante e sequestrador
WandersonNiltondePaula li
ma, o Andínho. chegou a ser
acusado formalmente pelo
crime. Para a polícia,elee os
companheiros ocupavam o
carrodeondepartíramos dís
paras contra o então prefeito,
Os três companheiros de

Andínho acabaram mortos
em operações policiais em
'20°3, em Caraguatatuba,no
litoral norte de São Paulo.
Único sobrevivente, Andi

nho acabou sendo aponta
do como o responsável pe
lo crime. Ele sempre negou
a autoria.
Essadenúncta. no entanto,

foirejeitadapela Justiçaem la
eem2a instâncias por faltade
consistência. Na última, por
lmanimidade.
Roseana Garcia disse que

não participaria de ncnhu"
mJ agenda púbHcJ dehome
nagensa Toninha nesta sexta.
As duas décadas da morte

forarnlembrddas. Demanhã,
umgrupode cercadedezpes
soasfeztuna celebraçãono10'
calonde o prefeirofoimorto.

SescParque Dom Pedro
2º inicia obras e deve
ser inaugurado em 2025
Luca Castilho direror regional do scsc no

estado de SJo Paulo.
Olocal, ao lado doMerca

do Municipal e da tradicio
nalzona cercalista dacapital
paulista, será uma unidade
típica do Sesce deverá rece
ber entre '2..500 a 3.000 pes
soas por dia pâTaas ativlda
des presenciais
"Nóslemos a expectativa

de colaborar com a revitalí
zaçác daquela região toda,
com habitaçào, frequência,
presença depublicoeuso do
equipamento,Queremosdar
condição para aquilo tudo
ganhar tmporrància na cida
<1('-, afirmao diretor regional.
O edifício, que contará

com um pedaço em forma
de um crtángulo com um
parque central. poderá ser
acessado por três entradas,
voltadas para cada uma das
ruas no entorno do local
Nonível térreo, estão as di
verSJSoficinas,J central de
atendimento, uma cafete
ria e uma sala de espetácu·
los. E:ssf:'SprugramJs t'st<lll
localizados ao redor de lun
pátio densamente arboriza
do.Oprimeiro <lndarconta
rá com <I comedoria, biblio
teca, que ocupará a fachada
sul e áreas administrativa:s.
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SÃOPAUlOIAGORA Depois de
uma 10ng8espera, as obras
do SescParque Dom Pedro
2.0,noBrás(regiãocentral de
SãoPaulo), finalmente tive
ram início.Aantiga unidade
provisória, que estava pre
sente no local desde 2015,
foiretirada e desde o rnésde
agostooterreno já começou
aserpreparado para receber
IInovoespaço.que tem pre
visão para hCrtrpronto no
fimde 2024 e deve serinau
guraclono come~'ode :lO'l.S.
O grande triángulo de

c.eco m' entre as avenidas
do Estado e Mercúrio e a
praça são Vito, concedido
pela Prefeitura J(, São P<lU
lo, contará com um grande
ernodernc edíncto,projeta
do pelo escritório UNA Ar
quite tos, cOJU sala de espe
táculos, espaços de convi
vência e para oficinas, pis
cinas, quadras, e uma cafe
telia, alémdemuitosjardins
e áreas arborizJdas.
"É a realização de um so

nho antigo. Vaiser um pro·
jeto ímportante pSl'd a regI
ão,que é- carente de ati'vida
des culturais (' sociais" diz
Danilo Santos de MiranJa,
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UN1MED FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVADE SERVIÇOSMEDICOS

E HOSPITALARES
CNPJIMF 45.309.&01l1000,-41

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBl ElA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PR,E_SENC_IA~ _4{;!P_2_1
EdiU,J oe Convoe,ç~9

I',cam ~oovocaoos os 3~7 (trez<'1rnos <'1~"arên: .. e sete) r-<'OD<'1redc~da Unil"1Qd Fraoca
-SC:;ieCild",CocperalivadaServipsMed'cosêH;:spils!ares,€."-'cQnd'çee5devolar_a
se re~nire m em AssombleiaGeral Extraordinária Pr"sencla I. ne dia 22 de S<!tembro
da 2021, no E'spaçoCedro, io"aliz~do'18Ave",da P,·esid.,.nte\{Mgas, 3.630_jan:Jrr-n
Ede~. Franeli SP, \~402-O65, é~ 17hOO Mo'as, s'''' ;mme'ra co~vncação. com ~
pre~el1ça de dois terços do~ cDoperaoos, às 1B~,OO~,C,ffiS. e".', seg<.-nda cco"Qcação
com '" mmad~ maLs;;m dos ccopt,;·adc1S. ou ~5 ~S"OOhOfas, em iNC("'''' cO'1',or.açá"
com () nil!T1ero m'n,mo0(' 10 (deli cocper~dos para tratar da ordem do O'il <lbil'x,). P~'ÕI
(l'eilodoqumum,onlmma-5osquealó"pf(l""ntadata\od(lsos3é7,lr<'1":sn;o.se (j'jar6r>ta
e sele) cooposrados l6mdiferiO a votc.AAssemble;a G6ral E~lraord't1á"a ;era ....al'Lada
no EspaçuC,!dm. cm ral.!!o d" Ino~x,sl"'ncLa ele espaço nsico na $",e" (ia r.(',()f)e~tlva

O.BO_!õ_M DOOlA
1) Inlormcsdc Pres,den~e
2) Apresentaçao e deliberação a fESp"rt.J do Pia".:, Oir"lOr dO S:i!" JoaOIiLm HCS;liLal '"
Matern,dade ~TOA

FranCa (SP~, 11d~ S~~~ de 2D21.

Dr. Daoiel Mllrtini."Q H1!Iber
DiretorPresi~otedilUnlmedFrllnça

Not;!s
1 A rea~Laçã~ da AGF 5"fl"irériç;crOSilmente as mf'didilsSil~,I~('ilSprecc.n'7.ild,,~0":0
PianoS.!oPaulo
2. Sera obrigatório ~~o de mascara em 10;105 os ar"bientes ~ a malllltençâo dcs
protocolosd"disl1lnG,.;menlosociai"dehig,en",


