EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 209 – 11/03/2022
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 ANTONIA C. 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 HIGINO JOSE FERREIRA, 123 – SETOR 5.01.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 F.
SOBRINHO 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 BOA ESPERANÇA 09 – SETOR 5.01.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 JACOB 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 ULISSES MAGRI 97 B – 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 ARACI ANDRADE
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 N SRA. DO CARMO, 50 - SETOR 5.01.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 BENEDITO

BERNARDES DE 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 JOSE AVELINO LEANDRO, 67 B - SETOR 5.01.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 CARLOS ROBERTO
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 C – BARRO PRETO, 99 – SETOR 5.01.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 CATARINA 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 à
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 54 – SETOR 5.01 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 CELIA APARECIDO
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 D – BARRO PRETO, 12 – SETOR 5.01.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 CIA TEXTIL F.
GUIMARAES 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. OSWALDO FORTINI, 284 – 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 CLEMENTINO
PROCOPIO 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 DR CELSO GOMES FILHO, 56 F – 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 CRISTINA RAGUEL 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 SÃO VICENTE DE PAULO, 13 – SETOR 5.01.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 DALVA ROSINA DE
ANDRADE 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 E – BARRO PRETO, 74 – SETOR 5.01.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 EDSON LEMUCHI 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 D –
DA QUADRA, 80 – SETOR 5.01.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 EDSON LESIO DE
PAIVA FIRMINO 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, 207 – 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 EDUARDO DE MELO
SANCHES 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 PROF NOÉ DE LIMA, 40 – SETOR 1.04.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. JOSE
GIORDANO 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 QUINTINO BOCAIUVA, 37 A – 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 FABIANA DE O M
CARNEIRO 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 NOSSA SRA. DO CARMO, 97 – SETOR 5.01.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 DE
ASSIS IONES 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 E – BARRO PRETO, 11 – SETOR 5.01.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 GAMALIEL JOSE
RODRIGUES 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 TEOFILO OTONI, 22 – 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 GERALDO FELICIANO
ALMEIDA 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 ROSANGELA VIEIRA, LADO 06 – SETOR 5.01.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 GILBERTO MARTINS
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 NOSSA SRA DO CARMO, 35 A – SETOR 5.01.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 MANOEL 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 FRANCISCO VALE, 103 B – 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 REZENDE
SIQUEIRA 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 SÃO JOAO, 131 – SETOR 1.04.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 DONIZETE DE
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
ESTRADA CHAPADA DO FARIA, S/N – SETOR 1.03.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 LINO JOBRIL
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 D,
BARRO PRETO 72 – SETOR 5.01.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 LUIZ PAULO 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
BOANERGES ALVES DE PAULA, 178 – SETOR 5.01.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 MANOELINA OLIVEIRA
SANDI 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 SÃO VICENTE DE PAULO, 90 – SETOR 5.01.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 MARIA AUXILIADORA
FERNANDES FURTADO S SILVA (ESP.) 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 HIGINO JOSE FERREIRA, 16 – SETOR 4.01.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 MARIA DAS DORES
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 B, DA QUADRA, 47 – SETOR 5.01.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 MARIA ROSA LINA 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 C –
BARRO PRETO, 252 – SETOR 5.01 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 MILITON BIANCO
JUNIOR 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. RODRIGO SILVA, 63 TD – SETOR 5.01.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 NALVA APARECIDA DE
FATIMA 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 ROGERIO ARAUJO , 195 A – SETOR 1.03.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 JOSE 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 ROSANGELA VIEIRA, 330 – SETOR 5.01.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 TATIANE CRISTINA
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 ROSANGELA VIEIRA, 336 – SETOR 5.01.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 JOSE COPATI 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
CANDIDO DANI, S/N – 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 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 – 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 PUIATTI 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.
AMAZONAS, 880 840 – 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 ISABEL
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 CEL BUENO BRANDAO, 672 – SETOR 1.04.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 VIDAL
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, 11 A – 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 MARCOS DE
OLIVEIRA DO AMARAL 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 CARVALHO CAMPOS, 1802 – 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 SONIA APARECIDA
MORAIS 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
VILA SOFIA, S/N – 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 VERA LUCIA DE MELO
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 JOSE FORTES, 214 – SETOR 5.01.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 WILSON JOSE 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 NOSSA SRA DO CARMO, 38 – SETOR 5.01.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 FLORIANO PEREIRA
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 DR CELSO GOMES FILHO, 56 – 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 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 RENAULT, 137 – 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 RFFSA NIVALDO J
FURTADO 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 MONS JOAO GONÇALVES 99, – 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 NILTON ASSIS
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 PEDRO BONATO, 597 – 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 JOSE NASCIMENTO
MIRANDA 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 JOAO FERREIRA CASTRO, 76 – 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 MARIA DAS GRAÇAS
MOTA 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 ENG PEDRO VICTOR RANAULT, 223 AP. 302– 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 MARIA DAS GRAÇAS
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 ENG PEDRO VICTOR RANAULT, 161 AP. 301– 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 JOAO BENICIO 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 ARMANDO OLIVEIRA BRASIL, 263 B - 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 JOSE P A 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
JOSE PORTES, 211 - 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 NEZIO ROSA 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 JANDIRA PRADOS DOS SANTOS, 12 - 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 MARIA DAS DORES
RODRIGUES 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 MANOEL RODRIGUES, 238 - 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 NELY DA ROCHA
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 GILBERTO VALLE, 20 APT. 202 - 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 ESP. JOSE
GIORDANO 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 QUINTINO BOCAIUVA, 37 A - 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 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 ZILLE, 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 SEBASTIÃO 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 - 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 VICENTINA ROSA
PEREIRA ALVES 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, 8 - 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 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 - 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 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 - 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 ROLANCIER E.

ALMEIDA 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 DOS SANTOS, 300 - 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 COSTA 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 UBIRAJARA FURTADO DE JESUS, 400 - 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 LUZIA V. 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
CELSO LOBATO CAMPOS, 76 - 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 ANTONIO CARLOS
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 JOAQUIM CARVALHO CAMPOS, 2093 - 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 MARGARIDA
POMPEU 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 MARTIM, 190 - SETOR 1.03.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 LILIA APARECIDA
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 EXPEDICIONARIO JOSE LEITE FURTADO, 147 - SETOR 4.01.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 MAURO A 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
JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 164 - SETOR 4.01.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 LILIAN CRISTINA DA
SILVA E OUT 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, 119 - SETOR 1.03.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 SEBASTIÃO J
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 HIGINO JOSE FERREIRA, 128 A - SETOR 4.01.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 JANAINA 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
JOSE BONIFACIO, 157 B - SETOR 4.01.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 JOSE FERREIRA 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 ANTONIO TOMAZ CIMINO, 38 - SETOR 4.01.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 LAURA MALIA 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 à
RUA LINO JACINTO FURTADO, 245 - SETOR 4.01.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 MARIO MAYUMI 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
TOMAZ GONZAGA, 218 B - 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 PAULO C. 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 DR.
CLAUDIO, 291 - 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 JURANDIR R DE
OLIVEIRA - 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 SILVA JARDIM CS, 163 - 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 SEBASTIÃO DELUCAS
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 SALES, 196 - 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 JURANDIR R 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 CEL ANTONIO TEIXEIRA, 43 - 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 MANOEL 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 FRANCISCO VALE, 103 B - 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 BENEDITA I. ALVIM
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, 219 - SETOR 1.03.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 VICENTE HELENO
MOREIRA 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 - PROLONGAMENTO, 66 - SETOR 1.03.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 APARECIDA
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 JOSE BONIFACIO, 89 - SETOR 4.01.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 SERGIO SILVA
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 ARISTIDES GONÇALVES FERREIRA, 100 - SETOR 4.01.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 LEODECIO ALAKS 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
PC. DEP CRISPIM JACQUES BIAS FORTES, 230 - SETOR 4.01.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 ANANIAS BATISTA 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 LINO JACINTO FURTADO, 222 FUNDOS - SETOR 4.01.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 PAULO 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 PC. DEP. CRISPIM JACQUES BIAS FORTES, 210 - SETOR 4.01.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 CARLOS EDUARDO
SAD OUTR 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 PC. CONDE DE PRADOS, 133 - 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 OSWALDO FORTINI
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 7 DE SETEMBRO, 123 - 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 MANOEL FORTES 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
MONS. JOAO GONÇALVES, 23 - 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 SOLON TREE 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, 107 - 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 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 ROMILDA GOMES
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 ARTUR BERNARDES, 240 - 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 RICARDO J.
TOLENDAL OUTR 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 OLINTO MAGALHAES, 126 - 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 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 SAPUCAÍ, 105 - 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 ANA CRISTINA
CAMPOS E OUTROS 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 EPTÁCIO PESSOA, 139 - SETOR 1.03.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.
Daniel Salgarello - Diretor Geral do SAS.
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