
PROJETO CHAPECÓ 2030
“ CULTURA . LAZER . QUALIDADE DE VIDA ”



OS GRANDES PROJETOS DA SACH:



Uma Parceria:



“É uma idéia inteligente para proteger e 
recuperar o lajeado São José, nosso manancial 
de abastecimento de água potável da cidade.”

A SACH e o IAB, apresentam como solução 
criativa para resolver esse antigo problema da 

cidade, a criação de um grande parque público 
focado na Preservação Ambiental, no Turismo, na 

Cultura e no Lazer dos chapecoenses.



• Porque é preciso proteger o lajeado e garantir o 
estoque de abastecimento de água da cidade.

• Porque a região da microbacia é o território em 
expansão mais próximo do núcleo urbano ainda em 

condições de abrigar um grande parque.

• Porque o atual Plano Diretor permitiu a expansão 
urbana mas não considerou a criação de um grande 
parque como proposta de valorização urbanística.

( ver o PD sobre as margens do lajeado )

Mas, porque na bacia do Lajeado São José?



PLANO DIRETOR DE CHAPECÓ

MBCAP | Cap. 

Art. 92. A Faixa de Conservação do Lajeado São José -
FCLSJ, corresponde à faixa de terras com largura de 
10,00m (dez metros) ao longo de toda área de APP do 
Lajeado São José, contada do término desta, destinada 
a implantação de ciclovia e pista de caminhada. 

Isso vai garantir a preservação do lajeado? 

Quem cuidará das APPs depois que a região for urbanizada? 

O que nos impede de criar um grande parque linear conectando
as áreas verdes e institucionais dos novos loteamentos?

Lei de preservação do Lajeado São José



Os principais objetivos deste projeto são:

1 - PRESERVAR E RECUPERAR O LAJEADO SÃO JOSÉ

Através de soluções estratégicas para garantir a 
produção e o abastecimento de água superficial;

2 - AGREGAR VALORES NA ÁREA 

através do desenvolvimento urbano sustentável e 
a criação de um espaço público de qualidade que 

promova resultados positivos a todos: 
proprietários, sociedade e meio ambiente;



É mais um grande projeto que pode ser 
realizado com o engajamento da Sociedade Civil 

Organizada.

É o passo inicial para construir um novo 
processo de urbanização da cidade com visão 

de longo prazo e com a participação da 
sociedade no seu planejamento.

( A cidade que queremos )



IMPACTO AMBIENTAL

POLUIÇÃO

ASSOREAMENTO

CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA

CONSTRUÇÕES IRREGULARESDESMATAMENTO

A Microbacia : A Realidade...

IMPACTO DOS NOVOS LOTEAMENTOS !!!

A triste realidade da microbacia...



abrangência do parque...



Imaginem a 
visibilidade da 

cidade de Chapecó, 
com um grande 
parque urbano 

moderno e 
sustentável...

Um parque Linear



Algumas referências...



Algumas referências...



Algumas referências...

“O PARANÁ ESTÁ MUITO À FRENTE 

DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS 

NA CONSTRUÇÃO DE PARQUES 

PÚBLICOS DE QUALIDADE.”



Algumas referências...







Pelos parques do mundo...























“Imaginem a visibilidade da cidade de 
Chapecó, com um grande parque urbano 

moderno e sustentável...”



“A visão deste projeto é promover o 
desenvolvimento sustentável, conciliando a 

produção de riqueza com o bem estar da 
sociedade.”



Palavras de um Mestre...



A realização do parque na microbacia 
do lajeado São José representa, senão a 

ÚNICA, a melhor forma de prevenir um 
grande problema futuro para a 

cidade de Chapecó... 

Apoie essa idéia e faça a sua parte!!



Temos a convicção de que estamos propondo algo 
grandioso para nossa cidade e podemos deixar 

um legado importante para as futuras gerações

Esperamos que a Sociedade Civil Organizada e o 
Poder Público da nossa cidade recebam de modo 

digno este trabalho, se engajem na ideia e 
contribuam para a sua realização.


