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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Após sediar Campeonato Brasileiro de Planadores, prefeito Humberto Santa Cruz projeta 
voos mais altos para o esporte no município

O prefeito Humberto Santa Cruz disse ontem, sábado, 12, 
durante o encerramento do 55º Campeonato Brasileiro de 
Planadores no auditório do Hotel Solar Rio de Pedras que 
conta com o apoio da Federação Brasileira de Voo a Vela 
(FBVV) para fazer de Luís Eduardo Magalhães a capital do 
Voo a Vela no Brasil. “Não queremos ficar apenas neste cam-
peonato. Podemos e iremos alçar voos mais altos”, afirmou. 
A intenção é trazer o mundial de 2018 para o município.
“Temos de ter consciência que não é um planejamento de 
curto prazo. O primeiro passo foi dado, agora, precisamos 
atrair atenção da nata do esporte para o nosso município, 
sediar novos campeonatos e incluir Luís Eduardo definitiva-
mente na rota dos praticantes do voo a vela, no Brasil e no 
mundo”, disse, lembrando que os benefícios para o município 
em sediar um evento como este vão além a questão turísti-
ca. “Toda cidade ganha, o comércio, os hotéis”, completou. 
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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia 
de Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de  
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida 
Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma área de terra localizada 
na Quadra 18, situada na Travessa Trinta e Um de Março (atualmente na  
Rua 02 de Novembro), em São Felix do Coribe/BA, medindo de frente 65,00m 
ao lado direito e esquerdo, com 50,00m de fundo, com 65,00m desmembrado de 
um todo maior 105,00 x 50,00m. Matrícula nº 13.875 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 
1º Leilão R$ 538.661,96.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão 
R$ 307.954,98. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o 
maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador 
todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários 
etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, 
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características 
e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo 
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração 
na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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Após sediar Campeonato Brasileiro de Planadores, prefeito Humberto Santa Cruz projeta 
voos mais altos para o esporte no município

O prefeito Humberto Santa Cruz disse 
ontem, sábado, 12, durante o encerra-
mento do 55º Campeonato Brasileiro 
de Planadores no auditório do Hotel 
Solar Rio de Pedras que conta com 
o apoio da Federação Brasileira de 
Voo a Vela (FBVV) para fazer de Luís 
Eduardo Magalhães a capital do Voo 
a Vela no Brasil. “Não queremos ficar 
apenas neste campeonato. Podemos e 
iremos alçar voos mais altos”, afirmou. 
A intenção é trazer o mundial de 2018 
para o município.
“Temos de ter consciência que não é 
um planejamento de curto prazo. O 
primeiro passo foi dado, agora, pre-
cisamos atrair atenção da nata do es-
porte para o nosso município, sediar 
novos campeonatos e incluir Luís 
Eduardo definitivamente na rota dos 
praticantes do voo a vela, no Brasil e 
no mundo”, disse, lembrando que os 
benefícios para o município em sediar 
um evento como este vão além a ques-
tão turística. “Toda cidade ganha, o 
comércio, os hotéis”, completou.
Na primeira prova do campeonato 

a média atingida pelos planadores 
foi superior a do último campeonato 
mundial no Texas. O 55º Campeona-
to Brasileiro de Planadores encerra-
do neste sábado registrou também o 
melhor voo da temporada de 2013 do 
esporte com 711,37 km. Segundo o 
representante da FBVV, Fábio Pimen-
ta, esta edição do campeonato contou 
com 100% de dias aproveitados. Para 
o repórter do canal de esportes ESPN 
e praticante do esporte, Luís Roberto 
Formiga a explicação é simples. “Luís 
Eduardo Magalhães é o único lugar 
do país que possui condições de voo o 
ano todo, nenhum outro local possui 
esta característica”, disse, pouco antes 
da quinta prova final, na quinta-feira, 
10.
Segundo a FBVV a realização do cam-
peonato em Luís Eduardo Magalhães 
foi um desafio especial. “Essa foi a pri-
meira vez que realizamos um campeo-
nato numa cidade que não possui um 
aeroclube. Tivemos muito trabalho, 
passamos por algumas dificuldades, 
mas todo esforço rendeu e ainda ren-
derão frutos no futuro”, comentou Fá-
bio Pimenta, tesoureiro da federação, 

que na solenidade de encerramento 
representou o presidente da FBVV, 
Antoniebi Vieira Torres.
“Basta observar o semblante de cada 
um dos competidores. Foi um belís-
simo campeonato. Apesar de todas 
dificuldades e algumas falhas, o im-
portante é que fizemos um grande 
campeonato brasileiro”, resumiu Pi-
menta.
O 55º Campeonato Brasileiro de Pla-
nadores contou com três categorias. 
Na Classe Olímpica o campeão foi o 
piloto Luis Valença. Em segundo ficou 
Braucílio Foganholo e na terceira po-
sição Sérgio Bassi. Na Classe Racing, o 
primeiro colocado foi Guilherme Ri-
beiro. O vice-campeonato ficou com 
o piloto luiseduardense Guilherme 
Purnhagem e o bronze com André 
Lautert. A Classe Open premiou, na 
primeira colocação, Henrique Navar-
ro. O segundo ficou com Egon Rehn e 
o terceiro com Cláudio Schmidt.
O esporte
O Voo a Vela é o esporte que permi-
te ao homem voar como os pássaros, 
em uma aeronave sem motor e que 
aproveita as for ças da natureza para 
ganhar altura e percorrer grandes dis-
tâncias.
O planador possui configuração aero-
dinâmica semelhante à de um avião e 
se mantém voando graças às corren-
tes atmosféricas. Para voar é usado 
um reboque. Ligados por uma cabo, 
o avião rebocador puxa o planador 
até uma altura adequada para o voo, 
quando o piloto do planador coman-
da o desligamento e passa a buscar as 
correntes ascendentes, chamadas de 
térmicas, para se manter em voo.

Fotos: Cláudio Foleto / ASCOM LEM
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