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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ-SP.

Ação Popular
Proc. nº 1004818-74.2018.8.26.0348
Reqte : Ricardo Amim Abrahão Nacle
Reqda Vanessa Doratioto Damo

Vanessa Doratioto Damo,
brasileira,
divorciada, desenhista industrial, portadora da Carteira de Identidade
RG 32.263.652-8 - SSPSP, inscrita no CPF sob o número 297.560.69821, residente e domiciliada nesta cidade de Mauá-SP, à Rua Mario dos
Santos, 320 – Vila Emilio – Mauá – CEP 09320-090, nos autos da Ação
Popular que lhe move Ricardo Amim Abrahão Nacle, processo
supra referido, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência,
por seu procurador in fine subscrito, informar e requerer o seguinte:
1 – Inicialmente, requer a concessão do prazo
de 24 horas para a juntada de regular procuração, assim como do
comprovante do pagamento das custas respectivas.
2 – Por outro lado, a requerida Vanessa
Doratioto Damo informa que nesta data requereu exoneração dos
cargos públicos para os quais havia sido nomeada, conforme carta de
Exoneração encaminhada à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Mauá,
cuja formalização será efetivada na data de amanhã perante a
Administração e cujo exercício é o objeto da presente Ação Popular.
3 – Assim, em face das exonerações ora
noticiadas, requer a concessão de prazo para a juntada, também, da
comprovação da formalização do desligamento da requerida junto ao
Município.
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4 – Por último, em face do esvaziamento
da presente ação, pela perda de seu objeto, requer a extinção da
ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Termos em que,
Pede deferimento.
Mauá, 29 de maio de 2018.

João Veríssimo Fernandes
Advogado OAB-SP nº 352.213
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