
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

1) Procurações
 • Verificar a validade do prazo (1 

ano)
 • Se houver obrigação de depósito da 

procuração para votar, verifi car o 
cumprimento do prazo.

2) Verifi car os procedimentos em caso de 
pedido de eleição pelo voto múltiplo 
por acionistas minoritários.

3) Verifi car a possibilidade de eleição 
dos representantes dos ordinaristas 
e preferencialistas para o C.A. e 
C.F.

Dia da Assembleia – Atos anteriores à 
sua instauração

1) Recepcionar os acionistas, conferindo 
os documentos que legitimam sua 

participação – orientando-os quanto 
à assinatura do livro de presença.

 • Documento de identidade
 • Extrato da posição acionária no Banco 

depositário ou na Custódia Bovespa 
– Cia Aberta.

2) Instauração da mesa designado-se o 
presidente e o secretário

3) O presidente deve ter ao seu lado os 
estatutos da empresa, os acordos de 
acionistas e na AGO a publicação das 
demonstrações fi nanceiras.

A Assembleia
1) Leitura da Ordem do Dia.
2) Discussão e votação de cada item da 

Ordem do Dia – Eventual inversão 
deverá ser aprovada pelos acionistas 

presentes.
3) Apuração dos votos e apresentação 

do resultado.
4) Elaboração da ata de forma sumária 

apenas com as deliberações ou, se for 
o caso, analiticamente e assinatura 
dos acionistas presentes.

Recomendações
1) Organizar a votação de modo a evitar 

sobreposição da palavra ou discussões 
paralelas.

2) Não cercear a palavra de acionistas 
não votantes.

3) Prestar todas as informações perti-
nentes solicitadas pelos presentes.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de Capitais.

Roteiro básico para uma assembleia de 
sociedade anônima

Leslie Amendolara (*)
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Ao nascer fi camos aos 

cuidados das pessoas 

que nos cercam, pois 

dependemos delas 

para atender as nossas 

necessidades. Porém, 

em algum momento 

da vida alcançamos a 

independência, a partir 

de então podemos fazer 

sozinhos, não mais 

dependemos do outro e, 

muitas vezes, buscamos 

até o isolamento. Qual o 

equilíbrio?

Pois bem, em outra fase 
da vida em que, já com 
maturidade, percebe-

mos que podemos preservar 
nossa independência e ao 
mesmo tempo descobrimos 
que a relação com o outro 
se faz importante, agora não 
mais como na primeira fase 
de uma total dependência, 
e ao mesmo tempo também 
não um isolamento, nem tão 
pouco querer que dependam 
de nós. Aqui construímos uma 
relação saudável de parceria, 
pois entendemos que juntos 
podemos ser melhores, viven-
ciamos a interdependência, 
entendemos a importância dos 
relacionamentos.

O isolamento em si faz com 
que consideremos apenas o 
nosso mundo. Contudo, é im-
portante lembrar que estamos 
todos interligados e, desta 
forma, como em uma teia, exer-
cemos e recebemos infl uências 
uns dos outros seja da família, 
do trabalho e dos amigos.

O ser humano tem em si 
uma riqueza latente do bem e 
do belo que pode transportar 
para esta teia e oferecer o que 
tem de melhor.

Logo, é importante cons-
truir uma relação saudável 
entre o que ofereço e o que 
permito que me infl uencie, 
neste sentido, equilibrar a 
minha interdependência com 
a interdependência do outro, 
e compreender qual é a mi-
nha essência e qual é a minha 
parte na construção desta teia 
universal.

O dia a dia camufl a nossa re-
alidade íntima. Algumas vezes 

nos sentimos confortável em 
não ver o que o nosso interior 
grita em nos revelar. Por algum 
tempo sobrevivemos assim, na 
fase infantil da dependência 
e na fase da adolescência da 
independência, até que em 
algum momento a vida nos 
convida à interdependência.

Alguns descobrem esse 
caminho por meio do amor, 
outros o encontram por meio 
de uma crise e outros, ainda, 
chegam ao fi m em companhia 
da ilusão.

Em sua sabedoria a vida nos 
convida a seguir em direção 
ao que somos (essência). Ou 
seguimos esse caminho ou 
ficamos estacionados nesta 
ilusão, deixando nossos va-
lores e talentos em segundo 
plano. Nesse caminho já não 
sou mais quem fui ontem, por 
outro lado, essa transformação 
me leva em direção de quem 
realmente sou.

O que objetivamente quero 
fazer entender é que cada um 
é responsável por sua vida. Ser 
o protagonista de sua história 
exige um olhar interno e requer 
que as ações realizadas sejam 
nessa direção.

Mas olhar-se (autoconheci-
mento) apenas não é o sufi -
ciente. A ação é que nos leva 
às conquistas. Reencontrar 
com os valores e talentos e 
perceber a direção que eles 
indicam, e segui-la. Identifi car 
o que lhe nutre, lembrando que 
os nutrientes são externos, são 
as pessoas e as organizações 
das quais fazemos parte, são 
os relacionamentos.

Ser, conhecer, fazer, ter, 
conviver (viver com), como 
se estivéssemos construindo 
um grande quebra-cabeça, 
onde eu e o outro fazemos 
parte, pertencemos. Cada 
peça é única e, todas as peças 
unidas, constroem uma linda 
obra de arte.

(*) Coach formado pelo Instituto
de Coaching Integrativo e Consultor 

de Empresas.

Lembre-se 
que as pessoas 
fazem parte de 
seus sonhos

oas 
de

Reencantando 
Empresas

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Higino Pizze Rodrigues (*)
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Michelle Messias Estevam Renosto - Ofi ciala

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDUARDO CONSORTE GOMES FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor de vendas, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 12/11/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Godofredo Gomes Ferraz Neto 
e de Juçara Consorte Gomes Ferraz. A pretendente: ARIANE MACEDO MELO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Curitiba (ORCPN do Distrito Portão) - PR, 
no dia 21/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ari 
Correia Melo e de Sueli Maria Macedo Melo.

O pretendente: ANDERSON LOPES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de monitoramento, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 02/07/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Ferreira da Rocha e de 
Maria de Lourdes Gonçalves Lopes Rocha. A pretendente: THAÍS CRISTINA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Ivan da Silva 
e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE BROMERCHENKEL CUNHA, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia 15/01/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agostinho Cunha 
e de Lucia Nunes Bromerchenkel Cunha. A pretendente: RENATA FREIRE ROMA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
26/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
José Roma e de Maria Aparecida Freire.

O pretendente: MARCO ANTONIO MOREIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 23/02/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Azevedo Costa 
e de Vanize Aparecida Moreira Costa. A pretendente: SABRINA GOIS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santos (2º Subdistrito) - SP, no dia 30/07/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cardoso dos 
Santos e de Ercilia Sobral de Gois Santos.

O pretendente: JOÃO RODRIGO TRIGO ZAGATI, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de produto, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 14/02/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Zagati e de Lucia Aparecida 
Trigo Zagati. A pretendente: MICHELE SALUSTIANO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 12/03/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Maria Luiz da Silva 
e de Josefa Salustiano Pereira.

O pretendente: REINALDO MALDONADO, estado civil solteiro, profi ssão caminhoneiro, 
nascido em Moca, Porto Rico - Estados Unidos da América, no dia 04/01/1959, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Martin Maldonado e de Nicasia 
Lorenzo. A pretendente: JULIANA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/02/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Calixto de Souza e de Heleni de Souza.

Edital de Citação Processo Digital nº: 1027856-52.2014.8.26.0576: Busca e Apreensão – Liminar 
Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido: Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 
1027856-52.2014.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ªVC, do Foro de São José do Rio Preto, 
Estado de SP, Dr(a). Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) PATEO MO-
DELO LTDA ME, CNPJ 63.891.352/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão 
por parte de Banco Volkswagen S/A, alegando em síntese:” O requerente firmou com o requerido dois 
contratos de abertura de crédito fixo (FINAME), sob o nº 34181 e 339955, para o financiamento dos 
bens LUMASP EQUIPAME, Guincho PLATAFO, 2012/2013, chassi: SPLBM11660C000463, no valor 
de R$ 46.500,00 e MAN, 9.160 DRC 4X2, 2012/2013, chassi 9531M62P1DR30462, branco, placa: 
EJW9856, no valor de R$ 120.000,00 respectivamente e a serem pagos em 60 parcelas mensais, 
com prazo de 03 meses de carência, porém o que não se efetivou. Inúmeras foram as tentativas 
infrutíferas do requerente para a resolução amigável do feito. Quedou-se inerte o requerido depois da 
notificação extrajudicial para o pagamento atualizado da dívida.” Petição inicial datada de 24/09/2014, 
sendo subscritora a Drª Fabiana Mesquita, OAB/SP 206.337. Dá-se o valor da causa R$ 179.793,63. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Tudo em conformidade 
com os despachos de fls.66:”Vistos. Comprovada a mora (fls. 30 e 55), defiro a liminar de busca e 
apreensão, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a 
integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), ou seja, ou 
valor total do débito decorrente do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da 
liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no 
prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Fica autorizada a aplicação do art. 172 do CPC, bem como ordem de 
arrombamento e reforço policial caso necessário, servindo este também como ofício. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se.”. São José do Rio Preto, 29/09/2014. Paulo Roberto Zaidan 
Maluf – Juiz de Direito. “ e de fls. 166: “ Vistos. Fls. 165: Defiro a citação editalícia da ré, com prazo de 
30 dias. Confeccione a serventia a respectiva minuta. Int.” São José do Rio Preto,15/06/2016. Paulo 
Roberto Zaidan Maluf – Juiz Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe 
o processo 1027856-52.2014.8.26.0576 e código B3F9E5. Este documento foi liberado nos autos em 
29/07/2016 às 15:35, por Patrícia Roberta Alvares Tarichi, é cópia do original assinado digitalmente por 
PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF. fls. 176 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8ª VARA CÍVEL 
RUA ABDO MUANIS, 991, 2.º ANDAR - SALA N.º 208, NOVA REDENTORA - CEP 15090-140, Fone: 
(17)-3227-7056, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto8cv@tjsp.jus.br. Horário de Atendimento 
ao Público: das 12h30min às19h00min de Direito.” E, para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 30 dias, o qual será, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, 
aos 16 de junho de 2016.                                                                                                 27 e 28/09

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GABRIEL PORLAN GARCIA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: adminis-
trador, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 
16/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Luis Alves de 
Oliveira e de Neli Aparecida Porlan Garcia Alves de Oliveira. A pretendente: FERNANDA 
DE OLIVEIRA REGGIANI, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sérgio Roberto Reggiani e de Marion Rodrigues de Oliveira Reggiani.

O pretendente: CLADSON MENDES DE MORAES, profi ssão: militar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 07/05/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antenor Moraes Neto e de Celia Cristina Mendes 
de Moraes. A pretendente: RAQUEL DE MATTOS ARRUDA, profi ssão: militar, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 25/08/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ramiro Martinho da Costa Arruda e de 
Rosângela de Mattos Arruda.

O pretendente: FÁBIO CASTRO SILVA, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 31/08/1984, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Ribeiro da Silva e de Maria de Las Dolores 
Castro Silva. A pretendente: LARISSA APARECIDA CASSIANO, profi ssão: médica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ouro Branco - MG, nascido aos: 14/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cleide Aparecida Cassiano.

O pretendente: MARCO ANTÔNIO MENDES RAMOS, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Minas Novas - MG, nascido aos: 16/10/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Ramos de Meira e de Maria Mendes 
de Sousa. A pretendente: GIOVANNA DA FONSECA SILVA NERES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 01/03/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geovan de Almeida Neres e de 
Luciene da Fonseca Silva Neres.

O pretendente: FELIPE MARCON MACHADO, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 02/05/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Augusto Machado e de Ana Lucia Marcon Machado. A pre-
tendente: TATIANA FRANÇA MUNSON, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 16/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Lucimar Munson e de Sueli de Oliveira França Munson.

O pretendente: JOÃO PAULO CANDIDO TAVARES, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 11/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Gomes Tavares e de Fran-
cisca Candido Tavares. A pretendente: DANIELLY CRISTINA DE PAULA CUDEK, pro-
fi ssão: monitora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
10/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Cudek e de 
Romilda Elizabeth de Paula.

O pretendente: ANDERSON MARKEL OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 23/09/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Marcolino de Oliveira e 
de Warde Akl de Oliveira. A pretendente: KELLY ARAUJO NOGUEIRA, profi ssão: fi sio-
terapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
20/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lho de Norberto Nogueira e 
de Lourdes de Oliveira Araujo Nogueira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RANGEL DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Itabuna - BA, nascido aos: 12/12/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Janete Rangel dos Santos. A pretendente: EVE-
LIN FERNANDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 20/10/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivan Vieira da Silva e de Vilma de Fatima Fernandes.

O pretendente: MAURICIO DA SILVA MATIAS, profi ssão: radialista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, nascido aos: 17/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Matias e de Gerci da Silva Matias. 
A pretendente: SHEILA CARVALHO MOREL FOLGUERAL, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 29/09/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir Folgueral Rodrigues e de 
Silvia Regina Carvalho Morel.

O pretendente: JOSÉ MARIANO DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Paulo Jacinto - AL, nascido aos: 01/05/1973, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Emilia Mariano. A pretendente: ROCICLEIA 
MARIA DE CASTRO, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: em Forta-
leza - CE, nascido aos: 21/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Gentil de Castro e de Cosma Maria da Conceição de Castro.

O pretendente: ADRIANO EUGENIO CHAMKLIDJIAN, profi ssão: técnico em telecomu-
nicações, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/03/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Domingos Chamklidjian e 
de Sonia Barbara Chamklidjian. A pretendente: DANIELLE MOREIRA, profi ssão: instru-
tora de ensino, estado civil: solteira, naturalidade: em Volta Redonda - RJ, nascido aos: 
25/10/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Moreira 
e de Nilda Ivany Moreira.

O pretendente: FABIANO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: instrutor de moto es-
cola, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/10/1979, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Indalecio dos Santos e de Sonia de 
Fatima Goes dos Santos. A pretendente: LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 20/09/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gonçalo Adão de Oliveira e de 
Luzia Alves de Oliveira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS, profi ssão: médico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Santo André - SP, nascido aos: 21/01/1957, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Medeiros e de Joana Maria Apparecida 
Betti de Medeiros. A pretendente: SUELY CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: ban-
cária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santa Efi genia - SP, nascido 
aos: 07/07/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Felipe dos 
Santos Filho e de Maria da Conceição Santos.

O pretendente: DANILO FERNANDES DE ARAUJO, profi ssão: securitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/10/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odir Augusto de Araujo e de Maria Gorete 
Gouveia Fernandes de Araujo. A pretendente: VIRGINIA LOPES ANDRÉ, profi ssão: 
gerente de contas, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido 
aos: 12/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Acacio de Jesus 
André e de Ivone Lopes André.

O pretendente: HERALDO DE ANDRADE FILHO, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 12/10/1984, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Heraldo de Andrade e de Walkyria Obelar de Andrade. 
A pretendente: MARIA FERNANDA BARBOSA, profi ssão: auditora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caraguatatuba - SP, nascido aos: 12/06/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio Barbosa e de Rosa Maria Barbosa e Barbo-
sa.

O pretendente: LUIZ FERNANDO CIRILLO, profi ssão: funcionário público estadual, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Garça - SP, nascido aos: 15/04/1980, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Cirillo e de Lucy Helena Perez Cirillo. 
A pretendente: ADRIANA BENEDUCCI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 08/06/1978, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lho de Americo Beneducci e de Elvira D'Orazio Beneducci.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA MARQUES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 19/11/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Luiz Marques e de Mari de Oliveira. 
A pretendente: ELIENE SILVA DA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 04/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Evilazio Alves da Costa e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIZ DA COSTA, profi ssão: assistente de contas à pa-
gar, estado civil: solteiro, naturalidade: em Araras - SP, nascido aos: 28/12/1992, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Aparecido da Costa e 
de Marinalva Cristina da Costa. A pretendente: DEBORA RODRIGUES RUFINO DA 
SILVA, profi ssão: auxiliar contabil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 30/05/1996, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de José Rufi no da Silva Filho e de Rute Rodrigues dos Santos da Silva.

O pretendente: LAERCIO PEREIRA ANDRADE, profi ssão: conferente, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 06/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Augusto Pereira Andrade e de Maria Marlene da Silva Andrade. 
A pretendente: CLAUDILENE DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 13/02/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Noemia dos Santos Ribeiro.

O pretendente: THIAGO DIAS FERRAZ, profi ssão: marketing, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 28/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Ferraz da Silva e de Marie Neusa 
Dias da Silva Ferraz. A pretendente: TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 
29/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hildebrando Souza 
dos Santos e de Luzinete Oliveira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO GUEDES SANT'ANA, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: de Guarulhos - SP, nascido aos: 22/03/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Ferreira De Sant'Ana e de Vilma 
Guedes Diniz Sant'Ana. A pretendente: BÁRBARA SOARES BENEDITO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido 
aos: 22/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio de 
Siqueira Benedito e de Luiza Paula Soares Benedito.

O pretendente: ANDREY KANASHIRO ANDRADE, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 15/07/1984, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Amaro Carlos Andrade e de Yas-
sue Kanashiro Andrade. A pretendente: ALINE BEZERRA DE CARVALHO, profi ssão: 
funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, 
nascido aos: 21/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo 
Roberto Ramos de Carvalho e de Maria Sueli Bezerra.

O pretendente: MARIO OCTAVIO VIEIRA, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 09/06/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Antonio Vieira e de Ig-
nez Tonello Vieira. A pretendente: VALÉRIA PEREIRA RAMOS, profi ssão: gerente de 
produtos, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 
12/01/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira Ra-
mos e de Dirce Pereira Ramos.

O pretendente: GUSTAVO DA COSTA VENDAS, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 11/08/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Carlos Rodrigues Vendas e 
de Silvia Pereira da Costa Vendas. A pretendente: FRANCINY BARBOSA PACHECO, 
profi ssão: assistente de reservas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Can-
gaiba - SP, nascido aos: 16/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Francisco Jose Pacheco e de Selma Barbosa Pacheco.

O pretendente: ROBERTO STREGER, profi ssão: médico veterinário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/05/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo Ernesto Streger e de Ingrid Johanna Streger. A pretendente: 
ROSANA NAZARÉ AMORAS DA SILVA, profi ssão: gestora fi nanceira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/06/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Maria Ferreira da Silva e de Gloria Maria Amoras da Silva.

O pretendente: LUCIANO DANILO BARBOSA SANTIAGO, profi ssão: militar (exército), 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - nesta Capital, São 
Paulo - SP, nascido aos: 19/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jose Pereira Santiago Netto e de Eurides Barbosa De Carvalho Santiago. A 
pretendente: MONICA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: militar (aeronáutica), estado 
civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 11/06/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo Silva dos Santos e de Maria 
Crispim Silva dos Santos.

O pretendente: HENRY MARCONDES SANTOS LOPES, profi ssão: securitário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 17/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcondes Raimundo Lopes e 
de Clelia Maria de Sousa Santos Lopes. A pretendente: THAÍS CRISTINA FLORIANO, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
nascido aos: 04/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Donize-
te Floriano e de Katia Cilene Clemente Garcia Floriano.

O pretendente: UMBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO, profi ssão: assistente de supor-
te II, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 
19/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Umberto Barbosa 
Araujo e de Sonia Maria de Oliveira Araujo. A pretendente: THAIANE FAGUNDES DE 
PAULA, profi ssão: auxiliar pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, nascido aos: 03/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Flavio Soares de Paula e de Sandra Cipola Fagundes de Paula.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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