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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

A reunião teve como pauta única a apresentação do Master Plan em desenvolvimento como proposta de ocupação da área 
do Clube Caça Pesca à Diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselheiros do Clube Caça e Pesca e 
convidados.   
O clube possui uma área de aproximadamente 7.066.400 m², possui uma grande importância ambiental para Uberlândia e 
conta com mais de seis mil sócios, fazendo parte da história da cidade. Sendo assim, uma intervenção nessa área significa 
um amplo debate, tendo em vista as diversas partes envolvidas. 
O projeto do Master Plan foi contratado por partes interessadas e está sendo desenvolvido por um escritório de Urbanismo 
de Belo Horizonte, como parte de um estudo de viabilidade. O projeto prevê a requalificação da área atual do clube e estuda 
possibilidades de destinação de parte da área para habitação, comércio, serviços, bem como uma área destinada à parques 
e espaços de cultura e lazer públicos.  
Entre as considerações dos presentes, destacou-se a solicitação pelo aprofundamento na proposta de projeto para a 
requalificação do clube, para que seja possível o entendimento de qual o nível de melhorias serão realizadas para parte 
existente. Ainda, deverá ser especificada com maior precisão, os prazos para a realização dos investimentos, que está 
previsto, a princípio, para um horizonte de dez anos. Sendo assim, o projeto será revisado e posteriormente apresentado em 
assembleia aos sócios para que seja votado o interesse pela proposta. 
 
 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Esta foi uma primeira etapa para o amplo debate que deverá ocorrer na concretização da proposta. Trata-se de um patrimônio 
da cidade e uma intervenção dessa escala deverá garantir a compatibilidade entre a conservação ambiental, social e cultural 
daquele lugar os interesses econômicos envolvidos. 
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