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Ano 29 - Nº 4564 - São Paulo, Terça- feira, 3 de março de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO HENRIQUE REI DAS NEVES e AMERIVANIA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de metalizadora B, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/01/1983, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTÔNIO FRANCISCO DAS NEVES e de CATARINA MARIA REI DAS NEVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em BARRO ALTO - BA, aos 14/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MARIA DE ALMEIDA e de RITA PEREIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO MARCOS MIRANDA SAMPAIO e PRISCILA ADIENE ALVES DA COSTA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em CRATEÚS - CE, aos 22/09/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO FREIRE SAMPAIO e de MARINETE MIRANDA SAMPAIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em BELO HORIZONTE - MG, aos 06/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR CARLOS 
ESTEVAM DA SILVA e de CINTIA DA COSTA RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO WILLIAM ALVES e JÉSSICA SILVA CARDOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar financeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
ALVES e de CASSIA DE OLIVEIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em SÃO 
CAETANO DO SUL - SP, aos 28/04/1998, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de DIRCEU DE SOUZA 
CARDOSO e de FABÍOLA MARIA SILVA CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTAVIO AUGUSTO DAVIS JOSSEI SIMÕES e GIZELLA DE ANDRADE BRAGANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresário, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/08/1990, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, filho de JOEL SIMÕES e de MARIA APARECIDA DIAS XAVIER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY LUIS 
OLIVEIRA BRAGANÇA e de ROSANGELA MARTINS DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN CARLOS DA CONCEIÇÃO e JÚLIA DE ARAUJO SOUZA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, líder de setor, nascido em CORURIPE - AL, aos 12/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSÂNGELA 
ANTONIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LAEDSON SOUZA PEREIRA e de CRISTIANE MARIA PEREIRA DE 
ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA e EDVANIA DOS SANTOS MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de IVO SALAZAR 
DE OLIVEIRA e de ROSÂNGELA VIEIRA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxilair de limpeza, 
nascido em BARBALHA - CE, aos 13/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CÍCERO CABRAL DE MELO e de 
MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS MARTINS DE PAULA e SABRINA KETLY GONÇALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARCIO DE 
PAULA e de ADENIR MARTINS PEREIRA DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em 
IPATINGA - MG, aos 22/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON DOS SANTOS DE LIMA e de MARIA 
HELENA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO FERNANDES DA SILVA e SAIANNE KÉSSIA LEITE SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de AUDALIO 
FERNANDES DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em JUAZEIRO - BA, aos 06/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ADÃO DOS SANTOS e de 
SONILEIDE LEITE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO MOREIRA GODINHO e ANA MARIA COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Itanhomi - MG, aos 12/07/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de CUSTODIO MOREIRA 
GODINHO e de MARIA MOREIRA GODINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Tumiritinga - MG, aos 03/04/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FILIPE COELHO e de MARIA JUSTINA 
COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS DIEGO DA SILVA e MICHELLE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 28/09/1991, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
DALTON DA SILVA e de ANA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em BLUMENAU - SC, aos 22/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR DA SILVA e de MARIA DA 
PENHA DE SOUSA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALMIR APARECIDO DE SANTANA SILVA e LUCIANA DE CÁSSIA TORRES TOZZO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALFREDO DOS ANJOS SILVA e de MARIA SÃO PEDRO DE SANTANA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, fisioterapeuta, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
SERGIO TOZZO e de MARIA LUCIA TORRES TOZZO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON VIEIRA DA SILVA e ALINE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, pedreiro, 
nascido em Brasília De Minas - MG, aos 21/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de CIPRIANO LIMA VIEIRA e de 
MARIA EVA ROSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, do lar, nascido em Brasília De Minas - MG, 
aos 09/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO FERREIRA DO ROSARIO e de IZABEL RIBEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO RODRIGUES PROCOPIO e JÉSSICA APARECIDA ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Empresário, nascido em Osasco - SP, aos 02/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
ARAUJO PROCOPIO e de SONIA RODRIGUES PROCOPIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Administradora de Empresa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUZA e de JURACI OLIVEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VICTOR GOMES CREMASCO FLORENTINO e STEFANY MARIA REIS SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade Brasileira, solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE FREDERICO FLORENTINO e de KATIA GOMES CREMASCO; e a pretendente:  
nacionalidade Brasileira, divorciado, Atendente de Restaurante, nascido em Penedo - AL, aos 10/07/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RONALDO ADRIANO DOS SANTOS SOUZA e de ROSEANE DA SILVA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELTON ARAÚJO SÁ TELES e NÁDIA DE OLIVEIRA VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Boquira - BA, aos 31/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO SOUSA SÁ TELES 
e de JOVENTINA SOUZA ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de embalagem, nascido 
em Boa Viagem - CE, aos 06/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA e de MARIA 
GORETH DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO HENRIQUE GOMES MARTINS e CAMILA LUZ DOURADO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CAETANO DOS SANTOS MARTINS e de MARLUCE GOMES MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE SOUZA 
COSTA e de ERMELINDA DA LUZ DOURADO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO DOS REIS e KATIA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motorista, nascido em Araraquara - SP, aos 03/01/1987, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO DONIZETE 
REIS e de MARIA BENEDITA ALBANO DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Doméstica, nascido 
em Dois Córregos - SP, aos 02/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NILTON FERREIRA DE SOUZA e de 
MARTA MARIA DE MORAES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO CONCEIÇÃO SILVA e MARCELA LIVIAN DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de farmácia, nascido em Diadema - SP, aos 09/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS RODRIGUES 
DA SILVA e de SAMANTA HERCLEI CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 22/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO DA SILVA e de ANTONIA MINERVINO 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
dauto 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, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO DA SILVA PIRES e ROSILEIDE DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PAULO TENORIO PIRES 
e de AURINEIDE GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Pedagoga, nascido em São Paulo - 
SP, aos 24/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de VALTER QUINTINO LIMA e de EUNICE DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA e MARINEIDE NUNES ALKMIM BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, montador mecânico, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 21/03/1961, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO GOMES DA SILVA e de NOÊMIA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cuidadora de idoso, nascido em Januária - MG, aos 02/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de SALUSTIANO 
BARBOSA CORRÊA e de SILVINA NUNES ALKMIM BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS MOURÃO BARBOSA e ARIANE KÉCIA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de produção, nascido em Boa Viagem - CE, aos 09/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA 
LUZ BARBOSA e de ANA LUIZA PINTO MOURÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
Marco - CE, aos 15/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDVARDO NASCIMENTO e de MARIA AURELEDA 
SOARES NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN PROVIDELLO KENNEDY DOS SANTOS e CELIA BATISTA BEZERRA, sendo o pretendente: , solteiro, 
Marceneiro, nascido em Diadema - SP, aos 01/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAC KENNEDY DOS SANTOS 
e de NILCE PROVIDELLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/01/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE BEZERRA VIANA e de JOANA CRUZ VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO FIGUEIRA DEWES e SARAH HELENA SAMPAIO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, bancário, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO LUIZ 
FERNANDES DEWES e de MARIA DA SALETE DE GUSMÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora 
de educação infantil, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO DOS 
SANTOS PEREIRA e de MARIA DO DESTERRO SAMPAIO LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME CARLOS CONSENTINO e KAWANE DA COSTA VALADARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 05/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBSON 
CONSENTINO e de RENATA CARLOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ITAMAR VALADARES NETO e de EDENIRCE MARIA DA COSTA 
VALADARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA e DIOMIRA DE SOUZA TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 24/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO DE OLIVEIRA 
e de SALETE FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, divorciado, domestica, nascido em Barra do 
Mendes - BA, aos 10/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de DURVAL MENDES TEIXEIRA e de ANA DE SOUZA 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 3 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO SILVA LUCIO e ELIZABETH MARTINS DUTRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
analista de suporte sênior, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/06/1985, residente em SÃO PAULO - SP, filho de DIRCEU 
LUCIO e de IVANETE DA SILVA LUCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal financeiro , nascido 
em DIADEMA - SP, aos 21/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de CUSTODIO JOSÉ DUTRA e de MARIA MARTINS 
DUTRA; 
 
 
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, 3 de março de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


