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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito -Público Interno, CNPJ no  07;606.47810001-09, CGF 
n° 06.920.26-Q:estabeIecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador inftaassinado' art: 12, li-do CPC,. documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa. Na AÇAO DE EXECUÇAO FISCAL 
epigrafada, que move em desfavor de ATILA MARIA NUNES RI-
BEIRO expor e requerer o que se segue: 

Tendo em face que a devedora já foi citada pes-
soalmente às fls. 10 e 10V. 

equer que V. Exa. se digne de determinar o 
bloqueio "on lin- ", bacenjud, renajud e infojud, para que se-
jam locaflzadqs b-ns hábeis para prosseguimento da execu-
Çã O. 
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA ..[UiZA DE DIREITO DA
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'0 MUNICFPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de D'ireito'E’|I1bIico lnterno, CNPJ n° 071606.478/0001-O9, CGF
n° 06.92012-:6:8_,-D,~j-estabelecidq‘a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
— Centro — Guaramiranga — Ceara — CEP 62.766-000, vem, por seu
procurador infra-'assinado<,'-'art;‘ 12, H *d'Q 4CP,C,_dc_>cumenta_gao junta, a
honrada presenga de V. Exa. Na AC}/10 DE EXECUQAO FISCAL
epigrafada, que move em desfavor de_ATlLA MARIA NUNES RI-
BEIRO expor e requerer 0 que se segue:

Tendo em face que a devedora ja foi citada pes-
soalmente as fls. 10 e 10V. _ "

Kequer que V. Exa. se digne de determinar 0
bloqueio "on lin_", A_ba_c__:enj_qvd, renajud e i_nfojud, para que se-
jam locajizadqs abns ahabeis para prosseguimento da execu-
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DÁ COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

EXECUÇÃO FISCAL• 

..-.- 

d. 

.47 

de Saia 

O Município de Guaramiranga, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-
09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido à Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro -. Guaramiranga - Ceará - 
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tação junta, com fundamentos na, Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUÇAO FISCAL relativo aplicação de multa 
administrativa, constante da Certidão da Dívida Ativa - CDA 
em anexo, em face de Clem Ilda Maria Amorim Simão, ora 
demandada, brasileira, solteira, agricultor, inscrito no CPF 

'sob o n° 988.180.153-20, residente e domiciliado no Sítio 
Cana Seca, SIN -. Guaramiranga..— Estado de Ceará, pelos 
fundamentos a seguir aduzidos 

1. Consoante se verifica da CDA em anexo, o 
Executado. ç vedor de multa aplicada pela Secretaria de 
Finanças d&Guaramiranga/CE, no valor atualizado de R$ 
613,80 (seiscentos e treze reais e oitenta centavos). 
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EXCELENTI'SSIMA SENHORA DOUTORA JUfZA my: DI- U\
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EXECUCAO FISCAL '
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" '0 M’ufi,i”cip"io de Guaramiranga, Pessoa Ju-
ridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/OO01-
O9, CGF n° O6.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim AI-
ves Nogueira, 409 - Centro -,_,_Guaramiranga - Ceara -
CEP 62.766-0000, neste ato representado por seu Procu-
rador Geral, in fine assinado, art. 12, II do CPC, documen-
tacéo junta, com fundamentos na, Lei n° 6.830/80, vem, in-
terpor EXECUQAO FISCAL relatiyo aplicacéo de multa
adminiétrativa, constante da Certidéo da Divida Ativa - CDA
em anexo, em face de Clemilda Maria Amorim Siméo, ora
demandada, brasi|eira,'so'lteira, agricultor, inscrito no CPF

‘ ='-Y-sob o n° 988.180.153-20, residente e domiciliado no Sitio
Cana Seca, S/N - Guaramiranga...— Estado de Ceara, pelos
fundamen-tosa seguir aduzidos -

1. Consoante se verlfica da CDA em anexo, o
Executat1§o:a§'pd=,evedor'oe mu|taa_pl_i'cada pela Secretaria de
Financae_§1e'_§-uaramiranga/CE, no valor atualizado de R$
613,80“ (se,iSc§éntos e treze reaiS_ e oitenta centavos).
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execução 
fiscal. 

Pelo exposto, REQUER: 

A- citação do Executado para, em 5 (cinco) 
dias, promover o pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou 
garantir-a--execução nos termos do artigo 91  da Lei de Exe-
cuções Fiscais, sob pena d& lhe ser penhorados quantos 
bens bastarem para garantir o pagamento da dívida. 

-A -condenação do Executado nas custas e 
honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo. 

centos e tr 

Dá-se , à - causa o valor de R$ 613,80 (seis-

reais.e oitenta cent 7  vos). 

arãrniranga, de j nho de 2013. 

Frany 	.rcélio d ; AImei•. Farias 
Procurador era d& Município de Gua .miranga/Ce. 
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2. Assim, sendo, o inadimplemento do Execu-
tado perante o fisco municipal enseja a presente execucao
fiscal. .

Pelo exposto, REQUER: ,

Acitacao do Executado para, em 5 (cinco)
dias, promover o ‘pagamento do principal, acrescido de ju-
ros da SELIC e demais encargos constantes da CDA, ou
garantiraexeeuoéo nos termos do artigo 9° da Lei de Exe-
cucoes Fiscais, sob pena de'|he ser penhorados quantos
bens bastarem" para garantir o pagamento da divida.

;|

~
»~ 'A_-condenacao do.Executado nas custas e

honorérios advocaticios arbitrados por este d. juizo.

Da-se'~a7causaofvalor Jde R$ 613,80 (seis-
centos e tr - reai_s.e oitentacentvos).

Q. (Daramiran .nho de 2013..- ‘\

Fran‘ 1- rcéliodlmei. Farias
"Procuradori era “Municipiode Gua mirangaICe.
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ADMINISTRAÇÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

• EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 186-27.2013.8.06.0195/0 493/13 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF 
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa. Na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA MARIA AMORIM 
SIMAO, expor e requerer o que se segue: 

Tendo em face que a mesma reside atualmente no 
sitio Botofago, próximo a graça do Zé Alves - Pernambuquinho - 
Guaramirana - Ceará e trabalha no Codomínio Village da Serra - 
situado na olta dos Cavalos - Rodovia Guaramiranga—
Pernambuqui h. - Guaramiranga - Ceará. 

1 	Francisco Ma 
Procurador Geral do 

OAB-CE. 

e Almeida Farias 
pio de Guaramiranga/ Ce. 

6.874 
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Quaranuranga

I PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

_ EXCELEN_TiSSIMA SENHORA DOUTORA .[UI'ZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARA.
PROC. N° 186-27.2013.8.06.0195/0 493/-13
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. O M_UIy_IlC_IjPI_0 DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Publico lnterno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409
- Centro — Guaramiranga - Ceara - CEP 62.766-000, vem, por seu
procuradorinfra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentacao junta, a
honrada presenca de V. Exa. Na AQAO DE EXECUQAO FISCAL
epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA MARIA AMORIM
SIMAO, expor e requerer o que se segue:

,_ ,, Tendo em face que a mesma reside atualmente no
\‘ sitio Botofago, proximo a graca do Zé Alves — Pernambuquinho —

Guaramiran - - Ceara e trabalha no Codomlnio Village da Serra -
situado na olta dos Cavalos — Rodovia Guaramiranga-
Pernambuqui h - Guaramiranga — Cearé.
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G -aramirnga,-7-deja.n' ode 2014.

; --Francisco Ma \ /» e Almeida Farias
Procurador Geral do » v pio de Guaramiranga! Ce.
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ADMINISTRAÇÃO 
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- 	NOPODtPARAfl 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 493/13 (186-27.2013.8.06.0195/0) 
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) fl. 

ú 
dU72' 

O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, li do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA 
MARIA AMORIM SIMAO expor e requerer o se segue: 

A citação do requerido não logrou êxito, con-
forme certidão do meirinho, às fís. 16. 

- Assim, vémpedir'que V Exa se digne-se de 
determinar pesquisa nos cadastro do SIEL, INFOJUD e IN-
FOSEG disponíveis para este juizo e em seguida realizar a 

'E>
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A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA .[UiZA DE DIREITO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 493/13 (186-27.2013.8.06.01 95/0)
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O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pes-
soa Juridica de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 — Centro — Gua-
ramiranga - Cearé - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentacao jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUCAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA
MARIA AMORIM SIMAO expor e requerer o se segue:

"A citacéo do requerido nao logrou éxito, con-
forme C€I1ld§Q\d_Q_IIIQ_l[l_DI]Q_, as fls. _1_6. M

V.“ Exa. se digne-se de
determinar pesquisa nos cgadastro do-SIEL, lNFOJUD_e IN-
FOSEG disp\onlveisfpa_ra este julzo e‘ em segulda realizar a
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

referida cita 	na forma do inciso 1 do art. 70  da Lei n° 
6.830/80. 

rmos, 
erimento. 

nga, 8 . - agosto de 2014. 

Francis é a74' de Almeida Farias 
Procurador Geral do-Muni io de Guaramiranga/Ce. 

OAB-CE. 6.874 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

referida citaa na forma do inciso I do art. 7° da.- Lei n°
6.830/80.
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l Gurami nga,I o - agosto de 2014.

F Procura,dor"Geral‘*do"Muni- iode Guaramiranga/Ce.
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ermos, 
D -ferimento 

Gura 'iran4 de março de 2015. 

ADMINISTRAÇÃO 
(JtaraKilrahga 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 
COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N° 493/13 (186-27.2013.8.06.0195/0) 

O MUNICÍPIO DE GUARiMIRAGA, Pes-
soa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n° 
07.606.478/0001-09, CGF n° 06.920.268-0, estabelecido 
na Rua Joaquim Alves Nogueira, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação jun-
ta, a honrada presença de V. Exa. na EXECUÇÃO FISCAL 
- CIVEL, epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA 
MARIA AMORIM SIMAO, sendo que a mesma esta resi-
dindo atualmente na casa de sua mãe, na localidade de 
Nonato Serrador, com entrada no fim da Ladeira que da pa- 
ra acesso 	ocalidade de Linha da Serra, no sitio Paraíso 
dos Barbosa\, onde deve r ser citado. 

Francis'o 
'Y 

:"iodeAlmeidaFariaS 
Procurador Geral o Micípio de Guaramiranga/CE. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA .[UiZA DE DIREI.TO DA
COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 493/13 (186-27.2013.8.06.0195I0)
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o MUNICIPIO DE GUARAMIRA GA, Pes-
soa Jurid'ica' de Direito Publico lnterno, CNPJ n°
07.606.478/0001-09,"7'CGF n° 06.920.268-0, estabelecido
na Rua, J_oaquim_Alves_ ,Nogu_eir_a_, n° 409 - Centro - Gua-
ramiranga — Cearé _— CEP 62-.7696-O00, vem, por seu procu-
rador infra-assinado, art._,_1_2, ll do CPC, documentagéo jun-
ta, a honrada presenca de V. Exa. na EXECUCAO FISCAL
- CIVEL epigrafada, que move em desfavor de CLEMILDA
MARIA AMORIM SIMAO, sendo que a mesma esta resi-
dindo atualmente na casa de suai mae, na localidade de
Nonato Serrador, com entrada no fim da Ladeira que da pa-
ra acesso ocalidade .de_LInha da Serra, no sitio Paraiso
dos Barbo._s_a_ , onde devegr ser citado.
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iiFrancis? 0 ib de Almeida Farias
Procu\rado_ri_Geral oM g iclpio de Guaramiranga/CE.
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ADMINISTRAÇÃO 
t 

NiO PODE PARAM 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA - CEARÁ. 

PROC. N°0336/12 (311-29.2012.8.06.0195/0) 
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O MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Jurí-
dica de Direito Público Interno, CNPJ n° 07.606.47810001-09, CGF 
n° 06.920.268-0, estabelecido a Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 
- Centro - Guaramiranga - Ceará - CEP 62.766-000, vem, por seu 
procurador infra-assinado, art. 12, II do CPC, documentação junta, a 
honrada presença de V. Exa., na Ação de Execução Fiscal que 
move em desfavorde José Azevedo Sobral Junior, expor e requer 
o que seeg.ue: - 

Em /vIrtude /d'a certidão contida ,à fl. 29, e por este 
exequente não saber do.paradeiro- do executado, vem pedir a pros-
seguimento do feito cãm.a publicação do edital de citação na forma 
do art. 80, III e IV, da Lei n° 6.83011980 em combinação com o art. 
221, llleart 231,11do'CPC. 

Francisco r é/lo de 	ida Farias 
Procurador-Gemi- do- 	nici pio., de Guaramiranga/Ce. 

'OAB-CE6ç874 
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ADMINISTRACAO
Quaramiranga
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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUiZA _DE'DI-
REITO DA COMARCA DE GUARAMIRANGA — CEARA.

PROC. N° 0336/12 (311-29.2012.8.06.0195I0)
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O MIJNICIPIO DE GUARAMIRANGA, Pessoa Juri-
dica de Direito Publico Interno, CNPJ n° 07.606.478/0001-09, CGF
n° 06.920268-0.;estabelecido _a Ruadoaquim Alves Nogueira, 409
— Centro - Guaramiranga — Cearé — CEP 62.766-000, vem, por seu
procurador infra-assinado, art. 12, ll do CPC, documentacéio junta, a
honrada presenca de V. Exa., na Acéo de Execucao Fiscal que
move em .desfavor“'de José Azevedo Sobral Junior, expor e requer
o que se~s“eg.ue: ' , ‘
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@-,.»'Em/virtude ,d’a certidao contida,..a fl. 29, e por este
exequente nao saber do.,par-adeiro- do executado, vem pedir a pros-
seguimento do feito com.,_,§-gjoublicacao doedital de citacao na forma
do art. 8°, Ill e IV, da =.Lei n° 6.830/1980 em combinacao com o art.
221, Ill eart 231~,Ildo‘C'PC.-~  
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~~ .-Termos, --
_ _-Deferim__ento....». , ~ - » - ~

..._.-.__? .__Gua miranga,6- de fevereiro de 2014.
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~ Francisco ' ellode 1 - _ da Farias
~ Procurad»or.gGeral- do nicipio.d-e-Guaramiranga/Ce.
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