EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 177 05/04/2019
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 JOSE DUARTE CASTRO 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 154 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 LOURDES SILVA CANDIDO 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 HELENO DE FREITAS 72 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 SILVA DO CARMO 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 RAFAEL DE FILIPPO 34
EM FRENTEO 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 JORGE L FONSECA 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 ANGELO ANTONIO PASTORINI 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 JOSE DOS 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 RUA JACOB LOSCHI 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 MAIKON JACKSON ARAUJO
SAVAT 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 MAGDALENA
MENIGHIM DISCACCIATI 416 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 SERGIO 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 TV PEDRO
BONATO 86 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 MARCONI EUGENIO 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 GERALDO
ABRANCHES 219 240 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 RIBEIRO FONSECA 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 LUIZ OLIVEIRA COSTA 190
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 ISAAC PEDRO 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 LUIZ CLAUDIO CAMPOS
201 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 SERAFIM LOURES
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 LUIZ CLAUDIO CAMPOS 170
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 POMPEIA 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 LUIZ CLAUDIO CAMPOS 96
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 DA GLORIA DO CARMO 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 TOMAZ DE CASTRO
157 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 AILTON MOREIRA 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 JOSE TOMAZ
DE CASTRO 60 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 VICENTE DA SILVA
(ESPOLIO) 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 DAS
HORTENCIAS 104 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 ALESSANDRO DEHON PICININ 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 RODRIGO SILVA 142 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 V MELO 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 AGENOR SOARES
545 . 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 JOVELINO J 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 PROF AGENOR SOARES 515 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 MARCIA APARECIDA DA SILVA
FARIA
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 WALDEMAR
DISCACCIATI 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 BARBARA R D 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 PROF AGENOR
SOARES 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 JOSE MOREIRA 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 JOSEPH PISSOLATTI 434 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 FATIMA A EVANGELISTA 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 N SRA DO CARMO 45 LDO
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 ADRIANA MARIA 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 MARIO
FRANCISCO BORATO 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 ISOLINA MARGARIDA 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 GERALDO DE ABREU 155
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 SELMA MOREIRA BASTOS
PEREIRA 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 EGBERTO
HALLAIS FRANÇA 75
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 MARCOS VALERIANO
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 FRANCISCA VITAL GOMES
343 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 WALDECIIR DA SILVA O 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 PAULO ANTONIO DE PAULA
221 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 ARNALDO TONUSSI 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 MALVAR MARTINS
FILHO 185 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 DAS 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 ANGELICA CECILIA
MARTINS 62 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 MARIO LUCIO 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 à RUA JOAQUIM CARLOS DA
COSTA 567 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 DOMINGOS 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 BECO JOSE MESSIAS 55 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 F CANDIDO 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 FREI ORLANDO 876 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 GILDETE MA DE A 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 FREI ORLANDO 576 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 ALCIDES 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 FREI ORLANDO 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 MAURO DO CARMO PEREIRA 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 FREI ORLANDO 347 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 GILBERTO ESTEVES
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 MARTELETO 125 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 ADEMAR MOREIRA 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 ALTO DO RIO DOCE 55 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 SIMONE 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 PASSA TEMPO
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 ANDREIA MARIA DA MOTA 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 PASSA TEMPO 82 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 DAS DORES NAVARRO 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 à RUA ITUTINGA 88 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 RENATO DO CARMO 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 CONGONHAS 371 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 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 TIRADENTES 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 ADELAIDE SEBASTIANA 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
RESSSAQUINHA 95 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 DAS DORES D
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 PIEDADE
DO RIO GRANDE 157 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 ERIKA CRISTINA RODRIGUES 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 SENHORA DOS
REMEDIOS 45 CASA . 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 DE SOUZA ADRIANO
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 136 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 NIVEA ANGELICA DAMASCENO DE
OLIVEIRA 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
PIEDADE DO RIO GRANDE 64 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 ANA LUCIA DA TRINDADE
( ESPOLIO) 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 SANTANA DO
CARAMBEU 17 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 TIAGO 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 TIRADENTES 65 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 RICARDO 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 TV TORRES 198 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
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