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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 35, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 34; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 36; e finalmente nos fundos mede 
10,00m e divide-se com o lote 05, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,89m da esquina da 
Av. Projetada A. Matrícula nº 150.572 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 115.299,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.149,92. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será 
aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre 
o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz 
e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência 
de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra H, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
4,00m e divide-se com a Rua Projetada 02; 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 02 com a Rua Projetada 
04; do lado direito de quem da Rua Projetada 02 olha para o imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 04; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o 
lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 149.920 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.764,72. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e 
honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br 
, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos 
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à 
vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.
O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a 
eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização 
da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao 
valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na 
hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas.O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 23, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos mede 10,00m 
e divide-se com o lote 08, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 53,53m da esquina da Rua 
Projetada 33. Matrícula nº 149.984 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.127,26. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não 
será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A 
escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 07, da quadra M, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 6; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 08; e finalmente nos fundos mede 10,00m e 
divide-se com o lote 24, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 41,30m da esquina da Rua 
Projetada B. Matrícula nº 150.050 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 73.777,96. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 185.922,28. Caso 
não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 
31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, 
custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O 
pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. 
Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de 
arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos 
de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja 
necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad 
Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A 
vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: J. L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS 
LTDA
CNPJ/MF sob nº 09.413.435/0001-32
OBJETO: Aquisição de brinquedos diversos destinados a 
distribuição nas CEMEI’s.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 120 dias, 
até o dia 05 de dezembro de 2021.
VALOR GLOBAL: R$17.475,00 (dezessete mil quatrocentos 
e setenta e cincos reais),
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA 
PROCESSO n. 040/2021, TOMADA DE PREÇOS n. 

005/2021 

REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ENTREGA DE ENVELO-
PES (DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA) E 
ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA torna 
público que em face da necessidade de readequação junto 
as planilhas orçamentárias que se fazem parte constan-
te deste procedimento licitatório, que poderiam ocasionar 
entendimentos diversos, bem como, o não fornecimento 
da peça de Edital a qualquer empresa interessada até o 
momento, fato que poderia causar responsabilidade outras, 
quando do conhecimento da data originalmente designada, 
RESOLVE DESIGNAR para o dia 10 de setembro de 2021, 
às 09,00 na sede da Prefeitura Municipal de Neves Paulis-
ta, sito à Avenida Rio Branco nº 298, centro, na cidade de 
Neves Paulista/SP, a data para a entrega e abertura dos 
envelopes contendo documentação e propostas fi nanceiras, 
conforme estatuído no Edital deste procedimento licitatório. 
Municipal de Neves Paulista, 19 de Agosto de 2021 
Márcio Rogério Rodrigues dos Santos - Prefeito Municipal 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 062/2021   PROCESSO Nº: 104/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Coor-
denadoria Municipal de Saúde com entrega parcelada, pelo 
período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30 do dia 
03/09/2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ADEVILSON DE CARVALHO e MIRIAN LOIOLA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO DE CARVALHO 
e de DULCE SERAFIM BORGES DE CARVALHO e ELA 
fi lha de GENESIO LOPES DA SILVA e de RAIMUNDA LOIO-
LA DA SILVA;

2. JOSÉ MANOEL RIBEIRO BORGES e LUANA 
FRAGALLI TEIXEIRA, sendo ELE fi lho de MANOEL RAI-
MUNDO BORGES e de CONCEIÇÃO RIBEIRO PAVÃO e 
ELA fi lha de ADELSON FRANCISCO TEIXEIRA e de LAURA 
APARECIDA FRAGALLI;

3. LUCAS TADEU SOUZA SANTOS e MAISA DE 
OLIVEIRA ROCHA, sendo ELE fi lho de MANOEL TADEUS 
SANTOS e de ANÍZIA GERMANA DE SOUZA SANTOS e 
ELA fi lha de CUSTÓDIO OLIVEIRA ROCHA e de ROSANA 
DE BRITO ROCHA;
4. ANTONIO DOMINGOS DA COSTA e JULIA APA-
RECIDA DA SILVA SOUZA, sendo ELE fi lho de CLAUDINO 
MIGUEL COSTA e de JOANIRA MARTINS DA COSTA e ELA 
fi lha de MIGUEL ALVES DE SOUZA e de GEORGINA GENI 
DA SILVA SOUZA;

5. TIAGO HENRIQUE GONZAGA GIAMPANI e 
CAROLINA MARIA SOARES, sendo ELE fi lho de PEDRO 
LUIZ GIAMPANI e de SANDRA AUXILIADORA GONZAGA 
GIAMPANI e ELA fi lha de PEDRO MARIA SOARES e de 
ANA MARIA GIOLI MARIA SOARES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/08/2021.


