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EDITAIS DE cASAmEnTOS

Luiz  Paulo  Freitas  dos  Santos,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão  fiscal,  nascido  em  Ribeira  do  
Pombal,  BA  no  dia  treze  de  março  de  mil  nove-
centos  e  oitenta  e  sete  (13/03/1987),  residente  
e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Elzito  
Manuel  dos  Santos  e  de  Denice  Dantas  de  
Freitas.  Mayara  Dimas  Cavalcante,  estado  civil  
solteira,  profissão  operadora  de  caixa,  nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  sete  de  julho  de  mil  
novecentos  e  noventa  e  cinco  (07/07/1995),  resi-
dente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  
Marcos  Aurelio  Antonio  Cavalcante  e  de  Fabiana  
Dimas  da  Silva.
Antonio  Ferreira  Solidade  Junior,  estado  civil  
solteiro,  profissão  auxiliar  de  serviços  gerais,  
nascido  em  Ubatã,  BA  no  dia  doze  de  março  
de  mil  novecentos  e  oitenta  e  seis  (12/03/1986),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  
de  Antonio  Ferreira  Solidade  e  de  Maria  Regina  
Gonçalves  de  Jesus.  Paula  Holanda  do  Nas-
cimento,  estado  civil  solteira,  profissão  do  lar,  
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  dois  de  julho  
de  mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  (02/07/1989),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  
de  Adercio  Izidorio  do  Nascimento  e  de  Fatima  
Holanda  da  Silva.
Lucas  Vicente  de  Brito,  estado  civil  solteiro,  
profissão  cozinheiro,  nascido  em  São  Paulo,  SP  
no  dia  vinte  e  três  de  outubro  de  mil  novecen-
tos  e  oitenta  e  nove  (23/10/1989),  residente  e  
domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Vicente  
Garcia  de  Brito  e  de  Maria  Aparecida  de  Brito.  
Jucielma  Alves  de  Jesus,  estado  civil  divorciada,  
profissão  ajudante  geral,  nascida  em  Itaberaba,  
BA  no  dia  dez  de  fevereiro  de  mil  novecentos  
e  oitenta  e  oito  (10/02/1988),  residente  e  domi-
ciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Maria  Nildes  
Alves  de  Jesus.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Aldemir  Bispo  Carneiro,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão  eletricista,  nascido  em  Serrinha,  BA  no  
dia  treze  de  julho  de  mil  novecentos  e  oitenta  
e  nove  (13/07/1989),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  José  Luiz  Carneiro  e  de  
Anaeliza  Bispo  Carneiro.  Daiene  Rosa  Mesquita,  
estado  civil  solteira,  profissão  analista  comer-
cial,  nascida  em  Piatã,  BA  no  dia  quatorze  de  
novembro  de  mil  novecentos  e  oitenta  e  três  
(14/11/1983),  residente  e  domiciliada  em  São  
Paulo,  SP,  filha  de  Paulo  Cesar  Mesquita  e  de  
Isabel  Rosa  Mesquita.

Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Gabriel  Vinicius  Vasconcelos,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão  assistente  de  monitoramento,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  dezoito  de  
novembro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  seis  
(18/11/1996),  residente  e  domiciliado  em  São  
Paulo,  SP,  filho  de  Valdirene  Catiucia  de  Souza  
Vasconcelos.  Raquel  Diniz  Lazarini,  estado  civil  
solteira,  profissão  autônoma,  nascida  em  São  
Paulo,  SP  no  dia  doze  de  junho  de  mil  nove-
centos  e  noventa  e  sete  (12/06/1997),  residente  
e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Alexan-
dre  Lazarini  e  de  Tania  Monteiro  Diniz.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Moises  Camilo  da  Silva,  estado  civil  solteiro,  
profissão  garçom,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  
dia  dez  de  janeiro  de  mil  novecentos  e  noventa  
e  um  (10/01/1991),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Denilza  Rejane  da  Silva.  
Samanta  do  Nascimento  Silva,  estado  civil  soltei-
ra,  profissão  atendente  de  loja,  nascida  em  For-
taleza,  CE  no  dia  vinte  e  quatro  de  janeiro  de  
mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  (24/01/1994),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  
de  José  Carneiro  Silva  e  de  Lucivania  Maria  do  
Nascimento.
Alexsandro  da  Silva  Praça,  estado  civil  solteiro,  
profissão  operador  de  sistema  de  rastreamento,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  quinze  de  
janeiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  oito  
(15/01/1998),  residente  e  domiciliado  em  São  
Paulo,  SP,  filho  de  Claudiney  Cesario  Praça  e  
de  Viviane  Pastoura  da  Silva.  Ketlyn  Maria  da  
Silva  Costa,  estado  civil  solteira,  profissão  aten-
dente,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  dois  
de  outubro  de  dois  mil  e  um  (02/10/2001),  resi-
dente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  
Emerson  Roseno  da  Costa  e  de  Maria  Michele  
Freitas  da  Silva.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  Je-
fferson  Pena  dos  Santos  Castro,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão  motoboy,  nascido  em  São  Paulo,  
SP  no  dia  treze  de  abril  de  mil  novecentos  e  
oitenta  e  um  (13/04/1981),  residente  e  domicilia-
do  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Leston  Raimundo  
Castro  e  de  Josete  Pena  dos  Santos  Castro.  
Francislaine  Fernandes  Cardoso,  estado  civil  di-
vorciada,  profissão  auxiliar  administrativo,  nasci-
da  em  São  Paulo,  SP  no  dia  seis  de  maio  de  
mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco  (06/05/1985),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  
de  Firmiano  Rodrigues  Cardoso  e  de  Norma  
Fernandes  dos  Santos  Cardoso.
Paulo  Roberto  Vale  Ribeiro  Soares,  estado  ci-
vil  solteiro,  profissão  motoboy,  nascido  em  São  
Paulo,  SP  no  dia  doze  de  outubro  de  mil  no-
vecentos  e  oitenta  e  quatro  (12/10/1984),  resi-
dente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  
Francisco  Soares  Sobrinho  e  de  Maria  Creuza  
Vale  Ribeiro.  Elízama  Santos  Barbosa,  estado  
civil  solteira,  profissão  técnica  de  enfermagem,  
nascida  em  Padre  Paraíso,  MG  no  dia  vinte  e  
quatro  de  maio  de  mil  novecentos  e  oitenta  e  
seis  (24/05/1986),  residente  e  domiciliada  em  
São  Paulo,  SP,  filha  de  Wilson  Ferreira  Barbosa  
e  de  Maria  Nilza  Pinheiro  Santos  Barbosa.
Otávio  Ferreira  da  Silva,  estado  civil  solteiro,  
profissão  autônomo,  nascido  em  São  Paulo,  SP  
no  dia  dezenove  de  fevereiro  de  mil  novecentos  
e  oitenta  (19/02/1980),  residente  e  domiciliado  
em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Francisco  Carlos  
Paz  da  Silva  e  de  Maria  Marlene  Ferreira  da  
Silva.  Cristina  das  Dores  Alves,  estado  civil  sol-
teira,  profissão  orientadora  de  público,  nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  trinta  de  julho  de  
mil  novecentos  e  setenta  e  seis  (30/07/1976),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  
de  Geraldo  Alves  dos  Santos  e  de  Maria  da  
Penha  das  Dores.

Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Alef  Luiz  dos  Santos,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão  autônomo,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  
dia  dezessete  de  fevereiro  de  mil  novecentos  
e  noventa  e  cinco  (17/02/1995),  residente  e  
domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Maria  
Jose  dos  Santos.  Priscila  Marlena  da  Silva,  es-
tado  civil  solteira,  profissão  do  lar,  nascida  em  
Guaíra,  PR  no  dia  três  de  outubro  de  mil  nove-
centos  e  oitenta  e  seis  (03/10/1986),  residente  e  
domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Marcia  
Ferreira  da  Silva.
Bruno  Dias  dos  Santos,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão  autônomo,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  
dia  vinte  e  dois  de  fevereiro  de  mil  novecentos  
e  noventa  (22/02/1990),  residente  e  domiciliado  
em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Osmario  Americo  
dos  Santos  e  de  Sirlei  da  Luz  Dias.  Maria  Rita  
Rodrigues  do  Nascimento,  estado  civil  solteira,  
profissão  estudante,  nascida  em  São  Paulo,  SP  
no  dia  vinte  e  três  de  março  de  dois  mil  e  qua-
tro  (23/03/2004),  residente  e  domiciliada  em  São  
Paulo,  SP,  filha  de  Ilidio  Pereira  do  Nascimento  
e  de  Laurita  Rodrigues  da  Cruz.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Andre  Silva  Oliveira,  estado  civil  solteiro,  pro-
fissão  encanador,  nascido  em  Diadema,  SP  no  
dia  vinte  e  oito  de  agosto  de  mil  novecentos  
e  noventa  e  quatro  (28/08/1994),  residente  e  
domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Ednei  de  
Jesus  Oliveira  e  de  Cleide  Aparecida  da  Silva.  
Rosiane  Batista  da  Costa,  estado  civil  solteira,  
profissão  autônoma,  nascida  em  São  Paulo,  SP  
no  dia  vinte  de  outubro  de  mil  novecentos  e  
noventa  e  dois  (20/10/1992),  residente  e  domici-
liada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Celeste  Batista  
da  Costa.
Edison  Ferreira  dos  Santos  Neto,  estado  civil  
solteiro,  profissão  auxiliar  administrativo,  nascido  
em  São  Raimundo  Nonato,  PI  no  dia  dezessete  
de  fevereiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  
cinco  (17/02/1995),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Ivonete  Paes  Landim  
de  Santana  e  de  Marta  Solange  dos  Santos  
Santana.  Victória  Honorio  de  Souza,  estado  civil  
solteira,  profissão  professora  de  ballet  classico,  
nascida  em  Diadema,  SP  no  dia  vinte  e  cinco  
de  abril  de  mil  novecentos  e  noventa  e  sete  
(25/04/1997),  residente  e  domiciliada  em  São  
Paulo,  SP,  filha  de  Edelson  Ferreira  de  Souza  e  
de  Aparecida  Honorio  Bezerra  de  Souza.
Ridley  Fonseca  Rodrigues,  estado  civil  solteiro,  
profissão  operador  de  loja,  nascido  em  São  
Paulo,  SP  no  dia  treze  de  março  de  dois  mil  
e  um  (13/03/2001),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Noemio  Rodrigues  e  de  
Marileia  da  Fonseca  Rodrigues.  Jessica  Alves  
Pereira  da  Silva,  estado  civil  solteira,  profissão  
manicure,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vin-
te  e  um  de  junho  de  mil  novecentos  e  noventa  
e  nove  (21/06/1999),  residente  e  domiciliada  em  
São  Paulo,  SP,  filha  de  Sergio  Pereira  da  Silva  
e  de  Socorro  Alves  da  Silva.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamento:  
Antonio  de  Jesus,  estado  civil  solteiro,  profissão  
coletor,  nascido  em  Teofilândia,  BA  no  dia  vinte  
de  dezembro  de  mil  novecentos  e  oitenta  e  
seis  (20/12/1986),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Maria  Basília  de  Jesus.  
Juliana  Diogo  Santos,  estado  civil  solteira,  pro-
fissão  autônomo,  nascida  em  Teofilândia,  BA  no  
dia  treze  de  junho  de  mil  novecentos  e  oitenta  
e  nove  (13/06/1989),  residente  e  domiciliada  em  
São  Paulo,  SP,  filha  de  Jacinto  de  Jesus  Santos  
e  de  Maria  Elza  dos  Santos  Diogo.  
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