
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

São Paulo, Terça-feira, 26  de maio de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL SANTOS ROCHA e LUCIELLY ALCANTARA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de loja, nascido em Diadema - SP, aos 14/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LAUDELINO 
ROCHA JUNIOR e de ADINEUZA FIRMINO DOS SANTOS ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Ribeirão - PE, aos 08/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JAZIEL ESCARSELA DE 
ALMEIDA e de RUTE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e MÁRCIA SANTOS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador, nascido em Canhotinho - PE, aos 15/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ODILON PEREIRA 
DOS SANTOS e de NECY PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em Mata de São João - BA, aos 03/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MARQUES DE JESUS e de 
CARMELITA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO SANTOS DE LIMA e KETLEN OLIVEIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO COELHO 
DE LIMA e de MARIA OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 23/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS DE SOUSA CRUZ e de VERA MARIA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WYLLIAMS RIBEIRO MARQUES e MICHELLE DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor, nascido em Garanhuns - PE, aos 02/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
MARQUES DA SILVA e de IVANETE MARIA RIBEIRO MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO BARBOSA DE 
SOUZA e de MARIA JOSELIA DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL SOUZA CAVALCANTE E SILVA e ÉLLEN ROSE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autonômo, nascido em Governador Valadares - MG, aos 26/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA e de MARLI DAS DORES DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CONCESSO TRINDADE DO NASCIMENTO e de ELDENYR DE AMORIM LIMA E MARIA DAS MERCEDES 
LUZIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS LINO REIS e MARIA BEATRIZ APARECIDA ROSA DE JESUS MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/2000, residente em Diadema - SP, filho de JAIME 
NASCIMENTO DOS REIS e de CELIA NELI LINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em Diadema - SP, aos 09/03/2002, residente em Diadema - SP, filho de LUCAS MACIEL DE MIRANDA e de LENILZA 
ROSA DE JESUS MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JASVAN DA SILVA SANTOS e PÂMELA DOS SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Pedro Alexandre - BA, aos 02/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GENIVALDO DANIEL SANTOS e de REGINA MARIA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nutricionista, nascido em Santo André - SP, aos 16/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
MESSIAS GONÇALVES SILVA e de NILDA DOS SANTOS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LINDEMBERK DE AQUINO RAMOS e LETÍCIA SALES DE PAULA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, padeiro, nascido em Pindobaçu - BA, aos 07/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILTON 
FERREIRA RAMOS e de REGINA RODRIGUES DE AQUINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 28/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EVALDO FERREIRA DE 
PAULA e de JAQUELINE SALES NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERREIRA ALVES e FRANCESLY DA SILVA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de expedição, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 30/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ALVES DE SOUZA e de ANGELA ARAUJO FERREIRA; e a pretendente: , solteiro, nascido em Francisco Morato - SP, aos 
26/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DONIZETE CRUZ e de ANA PAULA JESUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX DA SILVA COUTO e THAINÁ DA SILVA SANTIAGO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 21/08/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SEVERINO COUTO e de 
ROSÂNGELA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
24/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DE SOUSA SANTIAGO e de ALESSANDRA ROCHA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DE SOUZA ANDRADE  e GABRIELA DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, técnico instalador , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 19/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA ANDRADE e de ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
recepcionista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON 
BARBOSA DE LIMA  e de CLAUDIA ALVES DOS SANTOS LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA e MONIQUE OLIVEIRA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assist op. pcp, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
HENRIQUE DE OLIVEIRA e de JOSEFA IVANETE DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ROBERTO BARBOSA e de MARIA MARLENE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON SILVA DE ALMEIDA e ANDRÉIA GABRIELA SILVA SANTOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Arcoverde - PE, aos 21/04/2002, residente em Diadema - SP, filho 
de CARLOS FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA e de IVONETE MARIA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 02/10/2001, residente em Diadema - SP, filho de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS DE SOUZA e 
de VANDEVANDIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS DE MOURA SANTOS e RAPHAELA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista, nascido em Diadema - SP, aos 12/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de CICERO DOMINGOS 
DOS SANTOS e de NAIR ROSALIA DE MOURA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de ALEXSANDRO GUIMARÃES 
SANTOS e de ANA PAULA DA SILVA VICENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDYNEY ALVES BARBOSA e AURICÉLIA MARIA LUIZ VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de obra, nascido em Juru - PB, aos 08/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES 
BARBOSA e de MARILENE ALVES BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrativo, 
nascido em Sousa - PB, aos 17/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS LUIZ MENDES e de MARIA 
VIEIRA LINS MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAKSON DE ANDRADE SILVA e TAINÁ GOMES DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
polidor, nascido em Diadema - SP, aos 24/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de GENIVAL BRASILIANO DA SILVA 
e de FRANCISCA LUCIA ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 27/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO FELICIANO DE MOURA e de DIOFRANÇA GOMES 
DOS SANTOS; 
 
 
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, 26 de maio de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


