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“Dispõe sobre exoneração em massa de 

Funcionários de cargo em comissão do 

DEMAE, e dá outras providências”. 

 

 

 

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, 
 

 

R E S O L V E: 

 

Art.1º - Fica exonerado o servidor Sr. ANEILTON LEAL DA SILVA, inscrito no CPF 

sob o n° 016.066.251-60, matrícula funcional de nº 910316, ocupante do cargo comissionado de 

COORDENADOR DE OPERAÇÕES I, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho 

de dois mil e dezenove). 

 

Art.2º - Fica exonerado o servidor Sr. ANTONIO MARCUS ALVES DA SILVA, 

inscrito no CPF sob o n° 819.524.221-91, matrícula funcional de nº 908893, ocupante do cargo 

comissionado de CHEFE DE OUVIDORIA, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de 

julho de dois mil e dezenove). 

 

Art.3º - Fica exonerado o servidor Sr. CLEIBE MARCIA GOMES FERREIRA, 

inscrito no CPF sob o n° 471.976.681-15, matrícula funcional de nº 910317, ocupante do cargo 

comissionado de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO I, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 

(dezessete de julho de dois mil e dezenove). 

 

Art.4º - Fica exonerado o servidor Sr. DEYLIMAR PERIS FELICIO, inscrito no CPF 

sob o n° 960.986.861-49, matrícula funcional de nº 909274, ocupante do cargo comissionado de 

COORDENADOR DE OPERAÇÕES III, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho 

de dois mil e dezenove). 

 

Art.5º - Fica exonerado o servidor Sr. DIOGO ALVES DE SOUSA, inscrito no CPF sob 

o n° 861.400.941-00, matrícula funcional de nº 907953, ocupante do cargo comissionado de 

ASSESSOR DE DEPARTAMENTO V, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho de 

dois mil e dezenove). 

 

Art.6º - Fica exonerado o servidor Sr. EDIO PEDRO DE CAMPOS , inscrito no CPF 

sob o n° 892.464.031-34, matrícula funcional de nº  909286, ocupante do cargo comissionado de 

COORDENADOR DE OPERAÇÕES III, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de 

julho de dois mil e dezenove). 

 

Art.7º - Fica exonerado o servidor Sr. JOECY FERREIRA MARTINS DOS SANTOS 

FILHO, inscrito no CPF sob o n° 029.042.061-08, matrícula funcional de nº  910108, ocupante do 

cargo comissionado de ASSESSOR DE ARRECADAÇÃO, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 

(dezessete de julho de dois mil e dezenove). 
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Art.8º - Fica exonerado o servidor Sr. JOSE AUGUSTO GONZAGA DOS SANTOS , 

inscrito no CPF sob o n° 794.525.901-49, matrícula funcional de nº  910301, ocupante do cargo 

comissionado de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO III, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 

(dezessete de julho de dois mil e dezenove). 

 

Art.9º - Fica exonerado o servidor Sr. MARIANE CLEMENTE SILVA, inscrito no CPF 

sob o n° 702.202.491-05, matrícula funcional de nº  908444, ocupante do cargo comissionado de 

ASSESSOR DE DEPARTAMENTO I, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho de 

dois mil e dezenove). 

 

Art.10º - Fica exonerado o servidor Sr. MATHEUS ALVES CARVALHO, inscrito no 

CPF sob o n° 050.107.871-13, matrícula funcional de nº  908896, ocupante do cargo comissionado de 

ASSESSOR DE DEPARTAMENTO V, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho de 

dois mil e dezenove). 

 

Art.11º - Fica exonerado o servidor Sr. SAMANTHA CRISTINA DOMINGUES 

AMARAL, inscrito no CPF sob o n° 046.767.231-80, matrícula funcional de nº 910237, ocupante do 

cargo comissionado de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO V, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 

(dezessete de julho de dois mil e dezenove). 

 

Art.12º - Fica exonerado o servidor Sr. VANESSA SANTOS PARREIRA  , inscrito no 

CPF sob o n° 930.527.071-91, matrícula funcional de nº  909308, ocupante do cargo comissionado de 

ASSESSOR DE DEPARTAMENTO IV, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho de 

dois mil e dezenove). 

 

Art.13º - Fica exonerado o servidor Sr. WALTER FERREIRA DIAS, inscrito no CPF 

sob o n° 438.340.941-53, matrícula funcional de nº  909288, ocupante do cargo comissionado de 

COORDENADOR DE OPERAÇÕES III, com efeito, a partir do dia 17/07/2019 (dezessete de julho 

de dois mil e dezenove). 

 

Art.14º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.15º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se e Registre-se. 

 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS, dezessete de julho de dois mil e dezenove. (17/07/2019). 

 

 

 

 

 

CRISTIANO NICOLAU GOMES 

Diretor Presidente do DEMAE 

Decreto nº 256/2018 
  
 


