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Ano 29 - Nº 4611 - São Paulo, Terça- feira, 23 de junho de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO MENEZES DE SÁ e KATIANE LEITE ORMOND, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Terapeuta especializado em dependência química, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
06/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO COELHO DE SÁ e de MARIA NEIDE MENEZES 
DE SÁ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Doméstica, nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, 
aos 05/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDETE COÊLHO ORMOND e de BRÍGIDA LEITE 
ORMOND; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBERSON BENEDITO DA SILVA LIRA e THAMIRES SANTOS SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de BENEDITO GOMES DE LIRA e de VERA LUCIA TEODOZIO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RODRIGO GONÇALVES SOARES e de LUCIENE SANTOS DE 
CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE PROCOPIO DA SILVA e MARIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar Administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
24/08/1998, residente em Santa Fé do Sul - SP, filho de JOSUEL SEVERINO DA SILVA e de VERA LUCIA 
PROCOPIO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Produtora, nascido em Diadema 
- SP, aos 16/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO CORDEIRO DOS SANTOS e de 
MARILENE COSTA PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR RAMIRO DOS SANTOS e ANANDA CRISTINA RIBEIRO BISPO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANDERSON RAMIRO DOS SANTOS e de MARCIA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Gerente de loja, nascido em Diadema - SP, aos 08/03/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CESAR CORDEIRO BISPO e de RAQUEL GORETI RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VALDIR DE SOUSA e ROSINEIDE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Eletricista mecânico, nascido em Itapetim - PE, aos 19/12/1967, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA e de LUZIA CECÍLIA DO ESPIRITO SANTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Cabelereira, nascido em Boca da Mata - AL, aos 08/12/1973, residente em 
Diadema - SP, filho de CICERO OLIMPIO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY COÊLHO DA GRAÇA e ELIANE CRISTINA DA SILVA BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Pintor, nascido em Volta Redonda - RJ, aos 31/10/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JULIO ANASTÁCIO DA GRAÇA e de IRENE MARIA COELHO DA GRAÇA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Auxiliar de Enfermagem, nascido em Ibirité - MG, aos 
26/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO LUCENA BARBOSA e de VERA LUCIA DA 
SILVA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHN LENONN ROCHA DOS SANTOS e DAIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxliar de manutenção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
15/10/1991, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de IDALMI DIAS DOS SANTOS e de 
LUZINERES ROCHA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxliar de produão, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de RAMIRO JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO e de IRANI BRITO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILAS TAVARES LEITE e MARIA APARECIDA HOLANDA CHU, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Funcionario Público, nascido em São Paulo - SP, aos 28/07/1975, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ADEMAR ALVES LEITE e de MARIA JOSÉ TAVARES LEITE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CHU CHOW CHOW e de MARIA SOCORRO HOLANDA CHU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEXILEY JOSÉ DA SILVA e AMIRES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Nazaré da Mata - PE, aos 02/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA e de ALEVINA DANTAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, 
divorciado, Diarista, nascido em Entre Rios - BA, aos 06/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
DOS SANTOS e de ELIENE BATISTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JÚLIO CÉSAR TEMOTEO DE OLIVEIRA e JULIANA LAGO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 08/02/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA e de CLAUDIANA TEMOTEO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de inspeção, nascido em Feira de Santana - BA, aos 18/12/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de GILVAN CONCEIÇÃO SANTOS e de ANA CELIA DOS SANTOS LAGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUBENS ROMEIRO PRIETO JUNIOR e TAMIRIS BASSAN DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de exportação aéreo, nascido em São Paulo - SP, aos 30/06/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS ROMEIRO PRIETO e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 18/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ARI GOMES DE OLIVEIRA e de MARTA 
ALVES BASSAN DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS AUGUSTO ALVES FERREIRA e LUCIANA MARTINS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em CATAGUASES - MG, aos 31/10/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERNANI FERREIRA DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 30/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERONIMO DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA MARTINS ARAUJO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SOUZA DE MORAES e AMANDA PASSOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/06/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE MAURICIO DE MORAES e de MARIA LUCIA DE SOUZA MORAES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em Diadema - SP, aos 08/03/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PAULO ROGERIO DE SOUZA e de MARLI PASSOS CERQUEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN DAMACENO INÁCIO DOS SANTOS e STEPHANY TAYLA DA SILVA ARCANJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar mecanico, nascido em Diadema - SP, aos 28/01/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON BISPO DOS SANTOS e de CATIA LUCIANA INÁCIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/12/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WILSON RICARDO ARCANJO e de CRISTIANE CHAVES DA SILVA ARCANJO; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 23 de junho de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


