
51ª Reunião Ordinária do CNDH homenageia ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa 
Santos 
 
Na abertura da sua 51ª Reunião Ordinária, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH 
homenageou o ex-prefeito de Campinas (SP), Antônio da Costa Santos, o Toninho.  Na ocasião, 
foi aprovada por unanimidade pelo Plenário Nota Pública pela memória do político. 
 
Há 18 anos, o então prefeito voltava para casa quando foi assassinado, em caso ainda não 
esclarecido. Considerado militante pelo direito humano à moradia e à cidade, empenhando-se 
em atividades de urbanização e regularização de favelas, além de ser defensor do patrimônio 
cultural, histórico e arquitetônico de Campinas. 
 
Segundo o conselheiro Paulo Mariante, a homenagem do CNDH a Santos é ao mesmo tempo 
um momento pela memória de um lutador pelos direitos humanos morto violentamente e um 
ato de continuidade da luta contra a impunidade do crime. “Toninho foi assassinado em 10 de 
setembro de 2001 e a responsabilidade até hoje não foi devidamente apurada. Sua trajetória 
foi marcada pela determinação e dignidade política, na militância política e profissional pelo 
direito humano à moradia e à cidade.  Esperamos que este ato fortaleça a luta da família, 
amigos e companheiros de suas lutas, pela responsabilização do Estado brasileiro frente a esse 
crime e à impunidade”, afirmou Mariante. 
 
Segundo a nota, ainda como estudante na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Santos 
optou por atuar junto às classes populares e favelas. Em 2000, elegeu-se ao cargo com a maior 
votação da história até aquela eleição, tendo adotado providências para reverter medidas da 
gestão anterior que beneficiavam empresas prestadoras dos serviços de limpeza urbana, para 
evitar o mau uso dos recursos públicos, bem como de enfrentar o setor do capital especulativo 
imobiliário urbano, além de implantar Orçamento Participativo. 
 
“Pela memória de um militante dos direitos humanos barbaramente assassinado e para exigir o 

fim da impunidade, o Conselho Nacional de Direitos Humanos presta esta homenagem a 

Antonio da Costa Santos, o Toninho, Prefeito de Campinas, manifestando sua solidariedade à 

família, aos amigos e companheiros de militância”, afirma o documento. 

 
Leia aqui a Nota Pública do CNDH em homenagem a Antônio da Costa Santos: 
https://bit.ly/2kc0d7l 
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