EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 211 – 30/05/2022
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 ABDON ARAUJO FILHO 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 JOSE FELIPE
BRAZ, 52 – 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 ADEMAR BARBOSA 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 XAVIER PEREIRA DE
SOUZA, 40 – 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 ADEMAR FREIRE 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 PROFA CARMINHA
ANTUNES, 212 - 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 ALDARI RAIMUNDO JOSE 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 NICOLINA BARBOSA DE
OLIVEIRA, S/N - 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 ALINE CRISTINA PEREIRA COELHO
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 DELLA SAVIA,
207 – SETOR 3.02 .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 ANDARAÍ ESPORTE CLUBE 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 AMAZONAS, 31 A – SETOR
2.03 .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 ANDARAÍ ESPORTE CLUBE 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 AMAZONAS, 51 – SETOR
2.03 .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 ANDERSON JOSE PEDRO
TEODORO 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
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS, 81 - 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 ANGELINA AMORIN 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 AV. PEREIRA
TEIXEIRA, 700 – 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 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 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 BENEVENUTO DAMIAO MACHADO
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 JUIZ DE FORA,
68 - 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 C. I. MANUTENÇÃO E MONTAGEM
INDUSTRIAL LTDA – ME 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 VIRGINIO BIOLLO 1525 SALA - A RIO TIGRE – ERECHIM - RS .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 CARLA FERNANDA SANTOS 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 CATAGUASES,
47 - 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 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 CARLOS HENRIQUE 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
SENHORA DOS REMEDIOS, 115 CASA - 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 CONSTRUTORA SILVA PORTAS
LTDA ME 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 A – DA
QUADRA, 232 – 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 DAISE G 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 POMBAL, S/N - SETOR 6.01
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 DIVINA CHAGAS ROSA 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 ARACELLI, 5039 – SETOR
3.02 .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 DOMICIANO ANTONIO 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 POTI, 73 – 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 EDSON DE LIMA 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 BECO ARACELLI, 4999 A – SETOR 3.02 .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. NOE 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 EFIGÊNIA ROSA DE JESUS 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 JUIZ DE FORA,
82 - 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 ELOY HENRIQUE D CAMARA 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 ROD BR 040 GALEGO, KM 703 SETOR 4.02 .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 ELZA BERTOLIN 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 ARACELLI, 348 – SETOR
3.02. 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. DE PAULO N. TEIXEIRA que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SANTA CATARINA, 169 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 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 GERALDO ESTEVAM 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 ARACELLI, 940 - SETOR
3.02. 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 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 GLÁUCIO R B DO AMARAL 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 CLAUDIO
VIDAL, 59 - 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 HELIO DAMIAO BERTOLUSCI 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 FAUSTINO BERTOLUCCI,
185 – SETOR 3.02 .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 ISOLINA MARIA 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 ROSANGELA VIEIRA, 442 –
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 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 CAP AVELINO SALDANHA,
77 - 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 JOAO BATISTA DE PAULA 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, 243 - 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 JOAO JOAQUIM DOS SANTOS que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA DR. VALERIO ABRANCHES,
73/73 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 JORGE LUIZ 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 AV. JAYME DO REGO MACEDO,
14 - SETOR 1.02 .O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte
na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE ASSIS 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 AMILCAR SAVASSI, 71
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 JOSE AUGUSTO 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 CEL CIPRIANO RODRIGUES
DE MIRANDA, 375 - 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 CHARTUNI TEIXEIRA 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 JACINTO DELBEM,
102 – SETOR 3.02 .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 FERREIRA RAMOS 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 ELVIRA DE OLIVEIRA COSTA
317 – 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 IVANI DA CUNHA que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA POTI, 85 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 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 - 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 SABINO 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 BASILIO DE MORAES, 495 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 LAUDARES A BARROS 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 AL. GEORGE BERNANOS, 226
ABC - 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 LAUDARES A BARROS 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 AL. GEORGE BERNANOS, 226
ABC - 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 LAUDERLINO JOSE NEVES NETO
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, 204
- 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 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 LAZARO CESAR 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 14, S/N – NOVA SUIÇA 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 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 RUA 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 LEONARDO H. 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 POMBAL, S/N - SETOR 6.01.
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 LEONARDO JOSE TOLENDAL que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. BIAS FORTES, 625 – SETOR
1.02 .O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA LUIZINHA COELHO 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 VICENTE EMIDIO, 88 - 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 MANOEL FRANCISCO 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 OLINDA ESMERALDA
VIEIRA, 23 – 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 L. MENDES 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 BEATRIZ ASSIS RESENDE,
130 – 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 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 APARECIDA SOARES
TEIXEIRA que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MARIA
AUGUSTA DE ASSIS, 136 – 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 MARIA DA C. TEIXEIRA (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 TEOFILO
OTONI, 70 - 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 DAS GRAÇAS 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 FERNANDO
VON RUCKERT, 293 - 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 JOSE DE O. 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 LINO JACINTO FURTADO, 80
- 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 LUCIA 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 CATAGUASES, 37 - 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 MARIA NAIR 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 ARACELLI,
5029 D - SETOR 3.02 .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 RITA BATISTA que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PROJETADA, 52 - SETOR
7.01 .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 TEREZINHA S. 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 SÃO VICENTE
DE PAULO, 255 – 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 MARLENE MARIA DE PAULA 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 TANCREDO ESTEVES, 504 –
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 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 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 MAURO PEREIRA 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 DA
PETROBRAS, 110 - 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 MESSIAS FONSECA 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 CAP. AUGUSTO ARAUJO
LIMA, 163 - 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.
000
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 R. R. 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 MARANHÃO, 220 - 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 PLINIO CANDIDO DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO) que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15
(quinze) dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOAO PAIS
RIBEIRO DE NAVARRO, 42 - 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 ROSEANE MARIA DE ASSIS 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 OLIVEIRA
FORTES, 106 - 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 SEBASTIAO ROSA 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 AL. ROCHA LAGOA, 3351 - SETOR 3.02 .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 VERA LUCIA CALIXTO 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 SENHORA DOS
REMEDIOS, 5 CASA - 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 VICENTE PAULA VICENTINI 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 DIAULAS HERTEL, 10 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.

Daniel Salgarello - Diretor Geral do SAS
BARBACENA 30/05/2022

