
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 189 – 04/08/2020

S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO
(antigo DEMAE)

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MESSIAS DE PAULO VIANA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para  fins  de regularização  do débito  referente  ao  imóvel  sito  à  TV MONS NOGUEIRA,  45 -
SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA GRACIANE DE FATIMA BARRETO
REIS que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à  AV IRMA PAULA
BOISSEAU, 125 - SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição
do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ESP DANIEL GALEGO MARTINS se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para  fins  de  regularização  do  débito  referente  ao  imóvel  sito  AV  MARECHAL  FLORIANO
PEIXOTO, 34 - SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do
contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARINA GONÇALVES BATISTA que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SENA FIGUEIREDO, 158 -
SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou  dele  conhecimento  tiverem,  que por  ele  NOTIFICA  IRMAOS OLIVEIRA SA  que  se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA OLEGARIO MACIEL, 98  -
SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA LEONARDO JOSE TOLENDAL que



se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV BIAS FORTES, 625 - SETOR
1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem  ou  dele  conhecimento  tiverem,  que  por  ele  NOTIFICA  WALTER  E  HERTHEL  que  se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à  RUA MINAS GERAIS, 105 A -
SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA CARLOS JULIO FERREIRA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV JAYME DO REGO MACEDO,
57 - SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte
na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARGARIDA CIRILA DE JESUS que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito AV JAYME DO REGO MACEDO, 14 -
SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOAO DANTAS que se encontra em
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181,
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PADRE ANCHIETA, 209 - SETOR 1.02. O
não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele  conhecimento tiverem,  que por  ele  NOTIFICA  MAURO DIAS RIBEIRO  que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA BARBARA HELIODORA, 188
- SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 



EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem  ou  dele  conhecimento  tiverem,  que  por  ele  NOTIFICA  ALINE  PINTO  COELHO  DE
CARVALHO que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à  AV ITALIA, 13 -
SETOR 1.01. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA HELENA TAVARES que se encontra
em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181,
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ANA MANGUALDE, 35 - SETOR .01. O
não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA FRANCISCO BERGAMINI FILHO
que  se  encontra  em lugar  incerto  e  não  sabido,  para  comparecer  ao  SAS,  sito  na  Av.  Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FRANCISCO
ALVES, 180-A - SETOR 1.01. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do
contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA SUELI MARIA DE SOUZA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito RUA ANGELINO MENEGHIN, 7-A -
SETOR 1.01. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou  dele  conhecimento  tiverem,  que  por  ele  NOTIFICA  CAMILO DISCACCIATI  que  se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CAMPOLIDE, 63 - SETOR
1.01.  O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ESP HELENA T OLIVEIRA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOSE ZILE, 43 - SETOR 2.02.
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 



EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA  JOSE A F S PINHEIRO  que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para  fins  de  regularização  do débito  referente  ao  imóvel  sito  à  RUA COMENDADOR JOAO
FERNANDES, 80 - SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição
do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE ROCHA DA COSTA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à  RUA ITUTINGA, 177 - SETOR
2.02.  O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA APARECIDA DA SILVA que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PASCHOAL ANDRETO, 119 -
SETOR 2.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA CLAUDIA DE RESENDE CASTRO
que  se  encontra  em lugar  incerto  e  não  sabido,  para  comparecer  ao  SAS,  sito  na  Av.  Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias,  para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito  à  RUA JOSE DE
ALENCAR, 120 - SETOR 1.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição
do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA PEDRO AUGUSTO DA SILVA que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SABINO JOSE FERREIRA,
25 - SETOR 2.01. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte
na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA RAIMUNDA LOSCHI que se encontra
em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181,
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à  RUA MARQUES DE MARICA, 205 - SETOR
1.01.  O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.



EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA  JOAO XISTO AZEVEDO  que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MARQUES DE MARICA, 35 -
SETOR 1.01. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na
Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA HELENA MARIA MENEGATI que se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PROF CARLOS BENJAMIM
GONÇALVES,  233  -  SETOR  1.01.  O  não  comparecimento  no  prazo  estipulado  ensejará  a
inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal.

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  –  PRAZO  DE  30  DIAS  –  O  S.A.S.  –  SERVIÇO  DE  ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem  ou  dele  conhecimento  tiverem,  que  por  ele  NOTIFICA  ANTONIO  GEREMIAS  que  se
encontra em lugar incerto e não sabido,  para comparecer ao SAS, sito na Av.  Gov.  Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para  fins  de  regularização  do  débito  referente  ao  imóvel  sito  à  RUA JOAQUIM  ALVES DE
OLIVEIRA, 72 - SETOR 2.02. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do
contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.

                                Bruno Moreira Mota - Diretor Geral do SAS. 
                                      BARBACENA 04/0/2020


