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1. OBJETIVO 
 

1.1 Proporcionar a prática da pesca recreativa, lazer e integração entre os associados. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

2.1.  A utilização do lago é exclusiva para esta prática, sendo vedada sua utilização para 
fins diversos, tais como: natação, canoagem, etc. 

 
2.2.  A pesca somente poderá ser praticada por associados titulares e dependentes que 

estejam regularmente em dia com as obrigações associativas, ficando vedada a 
pesca para não associados e /ou convidados dos mesmos. 

 
2.3  Não é permitida a permanência de crianças abaixo dos 12 (doze) anos de idade 

desacompanhada do pai ou responsável, mesmo que não esteja praticando a pesca. 
 
2.4  A Diretoria Executiva, definirá previamente os dias e horários em que poderá ocorrer 

a atividade de pesca, divulgando em seus meios de comunicações oficiais, ficando 
terminantemente proibida esta prática em dias e horários distintos dos definidos. 

 
2.5  Só poderá ser utilizada 03 (três) varas comuns por associado, com linha fina. 
 
2.6  Cada associado terá o direito de pescar à vontade, mas somente poderá levar no 

máximo 03 (três) peixes, em cada dia e horários previamente estabelecidos.  
 
2.7  O Grêmio C.P. não se responsabilizará por qualquer material, apetrechos e outros 

pertences de associados que se ausentarem sem recolher seus materiais, não se 
admitindo que terceiros cuidem de seu material deixado no local.  

 
2.8  Nos dias especiais em que a Diretoria Executiva determinar, o lago poderá ser 

utilizado para campeonatos internos, ficando então valendo o regulamento 
especifico de acordo com o evento realizado, onde poderão ser alteradas as regras 
definidas neste regulamento. 

 
3 NÃO É PERMITIDO DURANTE A PRÁTICA DA PESCA: 
 

3.1 O uso de equipamentos de pesca profissional, bem como molinetes, iscas artificiais, 
linhadas, redes, tarrafas, etc., bem como iscas naturais em estado de deterioração. 

 
3.2 Fica terminantemente proibida a utilização de som, ou qualquer outra prática que 

perturbe a ordem dos demais pescadores. 
 
3.3 Não será permitido à limpeza e descamação de peixe junto ao lago bem como nas 

demais dependências da associação. 
 
3.4 A utilização de anzóis tipo chuveirinhos e garatéia. 
 
 

 
 
 



 

Assunto:  
DE 

15/2015  
Fls.  

PESCA RECREATIVA 2  / 2 

 
3.5 Estacionar veículos próximo ao lago e em locais não permitidos, conforme 

sinalização existente. 

Obs. O não cumprimento do presente regulamento será passível de punição nos termos 
do Artigo 17º do Estatuto Social. 
 
 

            
Aprovações: 
 
 
 
 
______________________________ data 23/01/2017 
Diretoria Executiva 
 
 
 
 
 
______________________________ data 26/08/2016 
Conselho Deliberativo  
 


