STIUEG
SANEAMENTO E ENERGIA UNIDOS NA LUTA
PROCURAÇÃO

Outorgante:___________________________________________________________,
Nome
brasileiro,_______________,______________________, _______________________,
estado civil
profissão
CPF
___________________________,residente e domiciliado________________________
carteira de identidade
_____________________________________________________________________,
Outorgados: WELTON MARDEN DE ALMEIDA, inscrito na OAB/GO sob o n. 14.087,
WILIAN FRAGA GUIMARÃES, inscrito na OAB/GO sob o n. 11.293, NELIANA
FRAGA DE SOUSA, inscrita na OAB/GO sob o n. 21.804, CLEITON KENNIDY A.
RODRIGUES, inscrito na OAB/GO sob o n. 26.054, THIAGO ROMER DE OLIVEIRA
DA SILVA, casado, brasileiro, advogado inscrito na OAB/GO 32342 DANILO ALVES
MACEDO, inscrito na OAB-GO nº 30.072 e GLÓRIA LUDMILA GONTIJO LABORDA
LARRAIN, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAG/GO 33540,
todos
pertencentes ao escritório de advocacia MARDEN E FRAGA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nº 02.803.162/0001-93, situado na Alameda dos
Buritis, n. 346, Centro, nesta capital, telefone n. 3212-9095.
PODERES: Confere (m) o (s) outorgantes aos outorgado (s) os mais amplos e gerais
poderes para, em conjunto ou separadamente, independente de ordem de nomeação,
agirem no foro em geral, com às cláusulas “AD JUDICIA”, previsto no. art. 38 do
C.P.C., mais os de receber, dar quitação, podendo propor contra quem de direito as
ações competentes e defende-lo (s) nas contrárias, seguindo uma e outras até final
decisão, usando dos recursos legais, podendo ainda, concordar, transigir, desistir,
RENUNCIAR, confessar, receber e dar quitação, pedir adjudicação de bens, bem
como representar o (s) outorgante (s) perante quaisquer repartições públicas federais,
estaduais e municipais, empresas públicas, mistas, cartórios em geral, etc, podendo
ainda propor ainda ações cautelares, requerer medidas de jurisdição graciosa, pedir
correição em cartório ou juízo, substabelecer com ou sem reserva de iguais poderes, e
para especialmente para DEFENDER-LHE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS- PROCESSO 30544961.2012.8.09.0051.
Goiânia, ______ de _________________ de 2013.

_________________________________________________
OUTORGANTE
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