
Campinas, 26 de maio de 2014. 

Srs Conselheiros do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA 

As entidades abaixo, que representam diferentes grupos de moradores de Campinas e têm 

atuado no sentido de promover a participação cidadã nas decisões que envolvem o 

desenvolvimento do Município e a proteção da qualidade de vida de seus moradores, vêm 

manifestar sua preocupação ante a ameaça de iminente aprovação pelo CONSEMA  do  mega 

empreendimento Reserva D. Pedro, de responsabilidade de Fasciata Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. (Proc. 2975/2009). 

O referido empreendimento comprometerá irreversivelmente a já saturada capacidade do 

distrito de Barão Geraldo de oferecer qualidade de vida aos seus moradores em termos de 

infra-estrutura de transporte, saúde pública, saneamento, educação, segurança e lazer, além 

da preservação ambiental.  

Dessa forma, manifestamos veementemente nosso repúdio ao projeto e chamamos a atenção 

dos srs. Conselheiros para a ausência de respostas consistentes para as questões levantadas 

pela população em audiência pública promovida pelo CONSEMA em 10/04/2012, que contou 

com comparecimento massivo da população de Barão Geraldo e demais bairros diretamente 

atingidos pelos impactos do empreendimento, e reprovou por unanimidade a implantação de 

empreendimento desse porte na região. Os problemas identificados pela população constam 

de documento anexo, protocolado junto à CETESB regional logo após a audiência pública.  

Salientamos que o Coletivo Cidadão e demais entidades que esta subscrevem estão vigilantes 

e manterão a comunidade informada e mobilizada contra o autoritarismo da especulação 

imobiliária em nosso distrito, que conta com a conivência do órgão licenciador do estado. 

Solicitamos, por fim, que antes de qualquer manifestação deste Conselho seja convocada nova 

audiência pública para que a população possa tomar conhecimento e ser esclarecida sobre as 

justificativas legais e técnicas que embasam o parecer técnico da CETESB, cumprindo desta 

forma o que determina o Art 4o da Lei 10.257 (Estatuto da Cidade) sobre  participação e 

controle social.  

Atenciosamente, 

COLETIVO CIDADÃO / SOCIEDADE PROTETORA DA DIVERSIDADE DAS ESPÉCIES – PROESP / SOS 

MATA DE SANTA GENEBRA / ASSOCIAÇÃO SONHA BARÃO / SOS CAMPINAS – BARÃO GERALDO 

PRESENTE / MOVIMENTO PRÓ-PARQUE DE BARÃO / INSTITUTO VOZ ATIVA / INSTITUTO 

CAMPINAS SUSTENTÁVEL / ASSOCIAÇÃO PRÓ-BAIRRO / ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

GUARÁ / ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E  MORADORES DO VALE DAS GARÇAS / COLETIVO 

DE CAMPINAS PELA REFORMA URBANA / ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIDADANIA, 

OPORTUNIDADES E SOLIDARIEDADE - ECCOS / ASSOCIAÇÃO PLANTANDO PAZ NA TERRA 

 


