
Você conhece o PROJETO CHAPECÓ 2030 ?
“ DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL . QUALIDADE DE VIDA ”

www.sociedadeamigosdechapeco.com.br
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RECORDAR DE GRANDES PROJETOS DA SACH:

1. FEIRA EFAPI (50 anos Chapecó);

2. PONTE DO GOIO-EN;

3. AEROPORTO MUNICIPAL;

4. AGRO-INDÚSTRIAS...

5. TRAÇADO BR-282...

6. GPS RURAL...

7. Seu mais novo projeto:



“O parque Chapecó é uma idéia inteligente 
para preservar e recuperar o lajeado São José, 

nosso manancial de abastecimento de água 
potável da cidade.”

A SACH em parceria com o IAB-SC, presenta 
como solução desse problema, a criação de um 

parque público de cunho sociocultural, 
turístico e ambiental, inserido na região da 

microbacia do lajeado.



• Porque a região da microbacia é o espaço mais 
próximo do núcleo urbano que apresenta as condições 

mais favoráveis para abrigar um grande parque.

• Porque o atual Plano Diretor permitiu a expansão 
urbana na região sem considerar a criação de um 

grande parque como proposta urbanística.

• Para proteger a região dos impactos negativos do 
novo desenvolvimento urbano e garantir o 

abastecimento de água da cidade no futuro.
( Ver PDC sobre as margens do lajeado )

Mas..., porque na bacia do Lajeado São José?



PLANO DIRETOR DE CHAPECÓ - MBCAP

“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 garantirá a conservação dos recursos naturais? 

Quem cuidará das ciclovias, das margens e das APPs depois? 

Porque não planejar o uso dos 15% das áreas institucionais e 
verdes dos futuros parcelamentos do solo para criar um grande
parque linear, conectando-os entre si e com a cidade? 

Lei de conservação do Lajeado São José



Os principais objetivos do nosso projeto são:

1 - PRESERVAR E RECUPERAR O LAJEADO SÃO JOSÉ

através de soluções estratégicas para garantir a 
produção e o abastecimento de água de superfície;

2 - AGREGAR VALORES NA ÁREA 

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

promova resultados positivos para todos: 

aos proprietários, à sociedade e ao meio ambiente;



Chapecó pode dar mais um bom exemplo...

• Em todos os cantos do mundo, as principais 
cidades que se destacam no cenário global, 

investem muito em educação, em cultura, em 
tecnologias de ponta e na qualidade de vida 
de sua população; todas elas, sem exceção, 

possuem um grande parque urbano.

• E os grandes parques urbanos, além de 
proporcionarem ambientes especiais de 

convivência sociocultural, valorizam 
exponencialmente todo o seu entorno.







“A visão deste projeto é promover o 
desenvolvimento sustentável da cidade de 

Chapecó, conciliando a produção de riqueza 
com o bem estar de toda a sociedade.”

O parque público é o elemento estratégico para 
conquistar tão importante benefício 

socioambiental.



“É um passo importante para construirmos 
um novo processo de urbanização da cidade 

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

( A verdadeira cidade que queremos )



IMPACTO AMBIENTAL

POLUIÇÃO

ASSOREAMENTO

CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA

CONSTRUÇÕES IRREGULARESDESMATAMENTO

A Microbacia : A Realidade...

IMPACTO DOS NOVOS LOTEAMENTOS !!!

Voltando ao Lajeado, o que observamos na região...



Área de influência do parque e da expansão urbana...



Imaginem a 
visibilidade da 

cidade de Chapecó, 
com um grande 
parque urbano 

moderno e 
sustentável...

Um parque Linear



Algumas referências brasileiras...



Boas referências...

“O PARANÁ ESTÁ MUITO À FRENTE 

DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS 

NA CONSTRUÇÃO DE PARQUES 

PÚBLICOS DE QUALIDADE.”



Especial referência...







Coisas que podemos conquistar com o Parque...

















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

moderno e sustentável...”

Tudo isso e muito mais coisas que possam dar 
vida ao Parque e maior Consciência Ambiental...  



Temos a convicção de que estamos propondo algo 
grandioso para a cidade e podemos deixar um 
importante legado para as futuras gerações.

E esperamos que a Sociedade Civil e o Poder Público 
recebam de modo digno o trabalho, se engajem 

na ideia e contribuam para a sua realização.

Gostaríamos de dizer que...



A realização do parque público na região do lajeado 
São José representa, senão a ÚNICA, a melhor forma 

que nós encontramos de prevenir um grande 
problema socioambiental para nossa cidade... 

PORQUE ÁGUA É VIDA... !
Porque a prosperidade da nossa cidade 

depende da ÁGUA!

PRESERVAR UM BEM TÃO PRECIOSO, é uma responsabilidade de 
todo cidadão Chapecoense.

É importante saber que...



Quem sabe, sabe o que diz...



 Criar um Comitê Gestor para fazer a Gestão de 
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO PARQUE CHAPECÓ, e dos demais parques 

públicos da cidade. 

Criar uma Comissão de Parques Urbanos integrada 
pela SEDUR e profissionais técnicos da sociedade civil 

chapecoense, para contribuir no processo de 
desenvolvimento sustentável da microbacia.

As providencias...




