
 EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 166 – 06/02/2019

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 MARIA NICOLAU DA CRUZ 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  PASCHOL  BRAZ  381.  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 JOAQUIM RODRIGUES GOMES
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
PARANAPANEMA 91  .  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 LOPES 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 ANTONIO VARANDAS 397  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  ESP HELENA T OLIVEIRA   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  JOSE ZILLE 43 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 JOAQUIM DOS SANTOS
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  DR VALERIO
ABRANCHES  73/73F.  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  VICENTINA  DE  OLIVEIRA



REZENDE    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 CAP AUGUSTO
ARAUJO  LIMA 117  A. 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 ELSON A DE 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  AL GEORGE BERNANOS
254 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 TARCISIO CHAGAS    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 POTI  210  F  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 FEIRA DAS B E VASILHAMES   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 SAPUCAI  70   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 JOSE 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  RUA SAPUCAI  105 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 PROCOPIO ASSIS   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 BRAZ 148 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 ANTONIO 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 JOAO PRENASSI 215  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 WALMIR MIGUEL DE 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 RUA PARAOPEBA 83 F. 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 DE FATIMA O 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 CELESTE VIOL 317. 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 ROBERTO 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 RUA CEL ILIDIO DE
CASTRO 43 A 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 DE O CAMPOS    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 ITO AMERICO AZEVEDO 624
C 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 ALICE MARIA 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 RUA AV  AMAZONAS 233 A  . 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 PAULINO 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 AV AMAZONAS 236 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 ALTAMIR ZILLE 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  CEL CIPRIANO RODRIGUES
MIRANDA 334  . 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 LEONISIO TRINDADE 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 JAGUARIBE 274  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 CEF FIDUCIARIO  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 POTI 49 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 GERALDO BALTAZAR 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 RUA CAP AUGUSTO
ARAUJO LIMA  177 A.  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  TEREZINHA DE J DIAS  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 ADOLFO DE CARVALHO
133.  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 WILSON M GOMES 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  JOAO  XXIII  56  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 PAULO DIAS FIGUEIREDO 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 MARTINHO CAMPOS 15  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 TEREZA FIGUEIREDO DIAS 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 MARTINHO CAMPOS 11 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 MORREIRA DE ARAUJO
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 QUINTINO
BOCAIUVA  27 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 OFICINA GOLBO    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  PENHA  2  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 FAUSTO DOS SANTOS  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 BERNARDO GUIMARAES 56



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 ELIZANGELA 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 SANTOS DUMONT ( NOVA
CIDADE ) 54 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 ELIANE SANTANA     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 PIEDADE DO RIO GRANDE
146.  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 PRISCILA CRISTINA SILVA 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 SANTA
BARABRA DO TUGURIO 133 . 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 MIRIAN AP DO NASCIMENTO    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  PAIVA  32  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 JESUS DOS SANTOS     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  LAVRAS  37  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 VICOL DO BRASIL    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 MERCEDES 140  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 MAURICIO P E OUTRO    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 ANTONIO CARLOS 93  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 LUIZ ALVES CAMARGO  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 EMB RUI BARBOSA 278   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 ALIPIO GABRIEL GENEROSO   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 JACOB LOSCHI 27 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 SEBASTIAO F 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 FELICIO SAVIOTTI 35 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 EVANDRO DRUMONT  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  H  CHACARA  DAS
ANDORINHAS 99 LOTE  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 ADEMIR JORGE    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 PREF JOAO LOPES DA SILVA 116.  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 PAULO G BANDEIRA E OUTRA
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 07 NOVA
CIDADE 81 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 MARCIO APARECIDO MARTINS
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 08 NOVA
CIDADE 80  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 WALDOMIRO SIMOES  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 DIST PONTE DO COSME
S/N   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 WALDOMIRO SIMOES     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 DIST DE PONTE DO COSME
S/N  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 E AG FED/MGDA S SANTOS    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 PEDRO BONATO 339. 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 OLI LOPES DA SILVA E OUTRA
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 ENG PEDRO
VICTOR RENALT  137  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 EMERECIANO 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 PEDRO
BONATO 531 C 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 MILKON STEFANO ARAUJO    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 MARIA SANTA ROSA
CEOLIM 456  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 RUBENS SAVA     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 MARIA SANTA ROSA CEOLIM 591 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 E E PE MESTRE CORREIA     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 PE TOLEDO S/N  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 ALTAIR DA CRUZ   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 BAHIA 159 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
. 
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