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Aparecida de Goiânia, 01 de janeiro de 2015. 

                                 
 

COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER DA OAB/GO – CEL. 
  
 

   A Comissão de Esporte e Lazer no ano de 2014 manteve informada toda a Diretoria, 
os Conselheiros e Presidentes de Comissões da OAB-GO, mostrando todos os principais 
eventos ocorridos na área esportiva e de lazer, além do trabalho de ampliação, construção, 
instalação e manutenção do CEL da OAB-GO. 

   Importante ressaltar, o número expressivo de pessoas que utilizaram ou passaram 
pelo CEL/OAB, por esta razão, necessitou de substancial melhoria nos serviços prestados e 
nos equipamentos disponíveis. 

    A seguir, apresentamos à relação dos eventos realizados no período de janeiro a 
dezembro de 2014 pelo CEL da OAB/GO. 
 
 
Público que frequentou o CEL da OAB-GO: 
 
FESTAS NO SALÃO DE EVENTOS 67.008 
ADVOGADOS/ESTAGIÁRIOS 24.887 
DEPENDENTES 7.445 
CONVIDADOS 4.384 
CONVIDADOS DO ESPORTE 300 
 
TOTAL DE PÚBLICO 104.024 
 
 
Receita com locação dos espaços: 
 
TOTAL DE RECEITA R$ 350.990,00 
 
 
DAS OBRAS: 
 

� Pintura dos meios fios; 
� Reposição dos muros; 
� Pintura dos alambrados; 
� Conserto de forros do telhado na cozinha do salão de eventos; 
� Manutenção na cancela da recepção social e de eventos 
� Pintura do supino da academia; 
� Reconstrução dos meios fios; 
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� Troca de areia dos filtros da piscina olímpica; 
� Troca de forros no banco do supino; 
� Reforma da cancela social; 
� Reforma das portas do salão de eventos; 
� Pintura do piso e paredes do píer; 
� Substituição de bomba injetora por bomba submersa no mini poço artesiano; 
� Pintura na sala do departamento pessoal; 
� Pintura do almoxarifado; 
� Limpeza nas grades da recepção social; 
� Ponto da Sky na academia; 
� Manutenção e pintura da fonte na estrada do clube; 
� Pintura na academia; 
� Ampliação da cozinha e da palhoça; 
� Instalação de programa RM núcleos para solicitações de materiais / serviços; 
� Pintura das faixas no estacionamento; 
� Pintura nos bancos da sauna; 
� Reposição do espelho na academia; 
� Reposição dos pisos da sauna; 
� Pintura nas quadras de skates e alambrados; 
� Pintura nos passeios do coreto; 
� Reposição de rejunte da sauna; 
� Pintura das paredes externas da sauna; 
� Pintura na sala de leitura; 
� Pintura nos vestiários; 
� Pintura no bar do complexo e quiosque grande; 
� Pintura na garagem da SEDE; 
� Pintura na sala do anexo do 2° andar; 
� Substituição de carpete por piso na sala da diretoria; 
� Troca de lâmpadas no estacionamento e biblioteca da ESA; 
� Pintura na sala da OAB da justiça federal em Aparecida; 
� Pintura na sala dos motoristas; 
� Pintura nas faixas do estacionamento e dos postes de sinalização; 
� Fixação de placas de proibido estacionar ao longo da rede de alta-tensão; 
� Reforma de passeio em volta da ciclovia; 
� Reposição de bancos no jardim; 
� Marcação para estacionamento de motos e bicicletas; 
� Reforma de portas e telhados na ESA; 
� Reforma e pintura na calçada da ESA; 
� Pintura nos postes de luzes; 
� Instalação de bebedouro na administração; 
� Reconstrução da quadra de areia; 
� Pintura na administração; 
� Pintura no salão de eventos; 
� Manutenção no banheiro do camarote; 
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� Conserto do bebedouro na administração do CEL da OAB/GO; 
� Pintura do restaurante; 
� Manutenção na biblioteca da ESA; 
� Manutenção na bomba da fonte na entrada principal; 
� Reforma da piscina do complexo; 
� Reforma do corrimão da piscina infantil; 
� Reforma do quiosque n° 03. 

 
   DAS REQUISIÇÕES: 

 
� Um receptor de canal fechado Sky para academia; 
� Um computador na administração para viabilizar atendimento aos associados; 
� Uma escada para a piscina do complexo; 
� Requisição de sete guarda-sóis; 
� Trinta e cinco guarda-sóis na piscina do complexo e dez na piscina do píer; 
� Compra de raque e substituição de redes; 

 
DOS EVENTOS: 

  
� Matinê infantil; 
� Aulas de natação; 
� Sessões Solenes; 
� Aulas de hidroginástica; 
� Treinamento da confederação Brasileira de futebol - CBF; 
� Campeonato de natação Master (AGMN); 
� Assembléia – CREDJUR; 
� Campeonato de futebol- JIAD- Jogos Internos das Faculdades de Direito; 
� Quinta Cultural Mexicana – CAJ (OAB/GO); 
� Comemoração do dia das mães; 
� Festival de pipas; 
� Festa junina – CAJ; 
� Colônia de férias (Julho); 
� Comemoração do dia dos pais e do advogado; 
� Rally Mitsubishi; 
� Treinamento dos grupos GOPE e CORE; 
� Competições esportivas da AGU – Advocacia Geral da União; 
� Torneio de futebol da ASJUSTEGO; 
� Comemoração ao dia das crianças; 
� Pedal e samba (Passeio ciclístico) – CEL/OAB; 
� Comemoração ao dia das crianças; 
� Torneio de futevôlei da OAB-GO; 
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DOS SHOWS, FESTAS, FORMATURAS, BAILES E COLAÇÕES: 
 

� Enlace matrimonial; 
� Baile de formatura (PUC); 
� Jantar (COREN-GO); 
� Baile de formatura (UFG); 
� Colação de grau PUC (Direito); 
� Jantar ORTOBOM; 
� Baile de formatura UNIVERSO (Direito); 
� Baile de formatura PUC (Engenharia Civil); 
� Baile de formatura PUC (Arquitetura); 
� Assembleia – CREDJUR; 
� Jantar italiano – PIER; 
� Festa junina – UNICRED; 
� Festa junina – Colégio Village Garavello; 
� Festa junina – Colégio Módulo; 
� Festa junina – CAJ; 
� Baile de formatura PUC (Medicina); 
� Baile do Rubi OAB-GO; 
� Show BAHREM; 
� Show – Grupo SAMBÔ; 
� Pop List (Jaime Câmera); 
� Baile de formatura (Colégio visão); 
� Jantar e treinamento da FRIBOI; 
� Funcionário de destaque (ACIAG); 
� Baile de formatura – Colégio Militar; 
� Almoço – AAPEGO; 
� Solenidade OAB/GO; 
� Réveillon CAJ; 
� Baile de formatura (medicina-uni evangélica); 
� Réveillon Volta ao Mundo.  

 
 
 
 
 

SEBASTIÃO MACALÉ CACIANO CASSIMIRO 
Vice Presidente 


