
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4827 - São Paulo, Terça- feira, 28 de dezembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FRANCISCO EDSON BEZERRA RODRIGUES e NATIARA DA CRUZ E COSTA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, nascido em 
FORTALEZA - CE, aos 31/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
EDIO RODRIGUES DE SOUZA e de MARIA VALDENIRA BEZERRA MAGALHÃES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cartazista, nascido em CASA NOVA - BA, 
aos 25/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de HAMILTON FERREIRA LIMA DA 
CRUZ e de NIVALDA DA CRUZ E COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WILLIAN ROBERTO RODRIGUES ESENACHER e ARIANE SAMPAIO SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
RODRIGUES ESENACHER e de NALI ROCHA RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em Diadema - SP, aos 
20/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE JESUS SANTOS e de 
NEUZI SAMPAIO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RENAN DA SILVA BRITO e DAIANE DA SILVA RAIMUNDO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador A, nascido em Diadema - SP, aos 03/02/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JESOLINO ALVES DE BRITO e de MARCIA 
APARECIDA DA SILVA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 30/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERALDO PESSOA RAIMUNDO e de DENISE BATISTA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOÃO VITOR SANTOS BONFIM  e THAUANY DA CRUZ MARTINS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em ITORORO - BA , 
aos 27/08/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAN ALVES BONFIM  e de 
SILMARA SILVA  DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
assistente de importação , nascido em São Paulo - SP, aos 11/08/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO CARLOS MARTINS e de ROSANA CRISTINA DA 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

EMERSON TAVARES DA SILVA e SÔNIA TAVARES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 05/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON DE OLIVEIRA SILVA e de 
RAIMUNDA DE DEUS TAVARES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/03/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA e de CÍCERA 
TAVARES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ AUGUSTO FONSECA FILHO e GABRIELA ARAUJO MARIM DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 14/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO 
FONSECA e de JOSEFINA DE ASSIS TOLEDO FONSECA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RICARDO MARIM ALVES DE SOUZA e de ROSELI 
MARTINS DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

EDINALDO SILVA DOS SANTOS e CELENA JAINE SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itabuna - BA, aos 
30/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de 
MARIA EUNICE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GILBERTO GOMES DA SILVA e de MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

BRUNO CIZOTO MOLINA e ANA PAULA SANTOS FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI CARNEIRO MOLINA e de ELISANGELA 
DE JESUS CIZOTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOAQUIM LUIZ FERREIRA e de GILDELIA DA SILVA SANTOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ SILVESTRE DA SILVA e MARIA JOSÉ CARDOZO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Mombaça - CE, aos 04/12/1951, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE e de ANTONIA 
ROMÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Caitano - PE, aos 18/10/1964, residente em Guarulhos - SP, filho de ANTONIO 
FRANCISCO CARDOZO e de MARIA RODRIGUES CARDOZO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MAURICIO MACEDO DA SILVA e DAYANE SOARES MOREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de MARISIO LEAL DA SILVA e de MARILENE 
MACEDO DE MARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 10/11/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de EDIMAR ALVES MOREIRA e de ELIANE SOARES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DENILSON MATIAS DE SOUSA e GABRIELLE MARIA RIBEIRO BATISTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Itapajé - CE, aos 
22/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO LAURISTON MARTINS 
DE SOUSA e de MARIA GOMES MATIAS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/12/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ILTON NINO BATISTA e de CLAUDIA REGINA 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANTONIO FIRMINO MEDINA FILHO e MARIA DE FATIMA DA SILVA SALES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em Teixeiras - MG, aos 
26/10/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FIRMINO MEDINA e de 
SEBASTIANA MARIA DE LANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
babá, nascido em Vicente de Carvalho - SP, aos 13/10/1961, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO FERREIRA SALES e de MARIA NEUSA DA SILVA SALES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

HENRIQUE CORREIA ALENCAR e EDINÉIA DOS SANTOS MATOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, gerente de T.I, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 14/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GILDENOR 
FERREIRA ALENCAR e de MARIZETE CORREIA ALENCAR; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, coordenadora de pessoal, nascido em Itajú do Colônia - 
BA, aos 29/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO PEREIRA MATOS  
e de MAURINA OLIVEIRA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WILLIAM DOS SANTOS CARVALHO e VANESSA NASCIMENTO CARDOSO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 20/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI DA SILVA 
CARVALHO e de FRANCISCA MARINA DA SILVA SANTOS CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 23/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de ORLANDO BRITO CARDOSO e de 
MARIA NASCIMENTO CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  28  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RENAN ROMERO SA e BIANCA GONÇALVES LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 21/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ERNANDES 
DE SA e de MARIA DE FATIMA ROMERO SA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/01/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO VIEIRA LOPES e de EDILEUZA JOSÉ 
GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCELO FEITOSA DOS SANTOS e MICHELE GOMES DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutico, nascido em SANTO ANDRÉ 
- SP, aos 02/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO FERREIRA DOS 
SANTOS e de FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, nascido em PAULO AFONSO - BA, aos 
02/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ESTEVÃO DE LIMA NETO 
e de JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ALEX DE LIMA NUNES e RITA CECÍLIA JESUS LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/06/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALVES NUNES e de MARLENE MARIA DE 
LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/01/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
EDBALDO MACEDO LIMA e de MARILENE DA CONCEIÇÃO JESUS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS LEMOS MARTINS e LUANA STEFANE SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, securitário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 27/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de HELENA LEMOS MARTINS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeira, nascido em Osasco - 
SP, aos 14/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSEFA CRISTIANE DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANGELO GABRIEL SILVA DE PAULA e EDNA DA SILVA MELO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de marketing, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 13/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANGELO DE PAULA e de 
IVONEIDE VITORINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente executivo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/07/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JILVAN LEITE DE MELO e de MARIA LUIZA DA SILVA DE 
MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARIVALDO RODRIGUES RAMOS e LARISSA NEPOMUCENA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de laser, nascido em 
Diadema - SP, aos 13/07/1982, residente em Diadema - SP, filho de CONSTANCIO 
RODRIGUES RAMOS e de ARMELINA RIBEIRO RAMOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de WALTER DOS SANTOS e de NOEMI 
NEPOMUCENA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DIEGO ALVES DE SANTANA e MICHELLE SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDINO FERREIRA DE 
SANTANA e de MARIA ALVES CABRAL DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 06/07/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR DOS SANTOS e de FRANCISCA DAS 
GRAÇAS LEANDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GILSON FERNANDES RODRIGUES e ARIANE DE JESUS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, nascido em LAGOINHA DO PIAUÍ - 
PI, aos 16/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMIDE LIMA RODRIGUES e 
de FRANCISCA MARIA FERNANDES ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 10/03/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÄO JOSÉ DA SILVA e de ADRIANA 
APARECIDA DE JESUS SILVA; 
 
 
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, 28  de  dezembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


