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Atos Oficiais – Câmara Municipal de Ipatinga
PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
.
CERTIDÃO Nº 424
DO EFETIVO EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS
1. CERTIFICO que ADIEL FERNANDES DE OLIVEIRA foi vereador da Câmara Municipal de Ipatinga de 1º de janeiro de 2013
(inclusive) a 31 de dezembro de 2016 (inclusive) e de 1º de janeiro de 2017 (inclusive) a 31 de dezembro de 2020 (inclusive),
totalizando 2.922 (dois mil e novecentos e vinte e dois) dias, correspondendo 8 (oito) anos, 0 (zero) mês e 2 (dois) dias de
mandatos eletivos.
Fundamentação Constitucional: inciso I do caput do artigo 29 da Constituição Federal de 1988.
Fundamentação Legal: inciso II do artigo 13, artigo 21, artigo 22 e caput do artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga
2. Matrícula: 1385-4
► de 1º de janeiro de 2013 (inclusive) a 31 de dezembro de 2016 (inclusive), contando com 1.461 (um mil e quatrocentos e
sessenta e um) dias, correspondendo a 4 (quatro) anos, 0 (zero) mês e 0 (zero) dia de mandato eletivo;
● Diplomação: 18 de dezembro de 2012, pela Justiça Eleitoral, Circunscrição de Minas Gerais
Diplomado como Vereador por ter sido eleito, para a 13ª Legislatura, no pleito municipal de 7 de outubro de 2012, pelo
Partido Popular Socialista - PPS com 1.643 (um mil e seiscentos e quarenta e três) votos.
Ver:
Livro de Atas de Instalação da Câmara Municipal de Ipatinga e Outras Atas: folhas 41, anverso e verso, e 42, anverso;
Livro de Termos de Posses de Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos a partir da Nona Legislatura: folha 28, anverso.
3. Matrícula: 1385-4
► de 1º de janeiro de 2017 (inclusive) a 31 de dezembro de 2020 (inclusive), contando com 1.461 (um mil e quatrocentos e
sessenta e um) dias, correspondendo a 4 (quatro) anos, 0 (zero) mês e 0 (zero) dia de mandato eletivo;
● Diplomação: 15 de dezembro de 2016, pela Justiça Eleitoral, Circunscrição de Minas Gerais
Diplomado como Vereador por ter sido eleito, para a 14ª Legislatura, no pleito municipal de 2 de outubro de 2016, pelo
Partido Verde - PV com 1.298 (um mil e duzentos e noventa e oito) votos.
Ver:
Livro de Atas de Instalação da Câmara Municipal de Ipatinga e Outras Atas: folhas 42, verso, e 43, anverso e verso.
Livro de Termos de Posses de Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos a partir da Nona Legislatura: folha 35, anverso e verso.
4. CERTIFICO também que ADIEL FERNANDES DE OLIVEIRA é, novamente, vereador da Câmara Municipal de Ipatinga, em
seu terceiro mandato eletivo consecutivo, desde 1º de janeiro de 2021 (inclusive), contando, de efetivo exercício, até 18 de
abril de 2022 (inclusive), mais 473 (quatrocentos e setenta e três) dias de tempo líquido, correspondendo a 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 13 (treze) dias.
● Diplomação: 18 de dezembro de 2020, pela Justiça Eleitoral, Circunscrição de Minas Gerais
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Diplomado como Vereador por ter sido eleito, para a 15ª Legislatura, no pleito municipal de 15 de novembro de 2020, pelo
Partido da Mobilização Nacional - PMN com 1.387 (um mil e trezentos e oitenta e sete) votos.
Ver:
Livro de Termos de Posses de Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos a partir da Nona Legislatura: folha 60, anverso e verso.
5. CERTIFICO finalmente que, de 1º de janeiro de 2013 (inclusive) a 31 de dezembro de 2016 (inclusive), de 1º de janeiro de
2017 (inclusive) a 31 de dezembro de 2020 (inclusive) e de 1º de janeiro de 2021 (inclusive) a 18 de abril de 2022 (inclusive),
ADIEL FERNANES E OLIVEIRA conta, de efetivo exercício como vereador, nesta Casa Legislativa, o tempo líquido de 3.395
(três mil e trezentos e noventa e cinco) dias, correspondendo a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias.
Para constar, eu, Paulo César Miranda, lavrei a presente certidão em duas vias de igual teor e forma, em 19 de abril de 2022.
Paulo César Miranda
Matrícula 37-0 - Técnico do Legislativo de Nível Médio - Nível V da Carreira “D”
(assinado digitalmente)
CERTIDÃO Nº 425
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1. CERTIFICO que as contribuições previdenciárias de ADIEL FERNANDES DE OLIVEIRA, atual vereador da Câmara Municipal de Ipatinga em seu terceiro mandato consecutivo, verteram e vertem para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:
► de 1º de janeiro de 2013 (inclusive) a 31 de dezembro de 2016 (inclusive), contando de contribuição previdenciária,
o tempo líquido de 1.461 (um mil e quatrocentos e sessenta e um) dias, correspondendo a 4 (quatro) anos, 0 (zero)
mês e 0 (zero) dia;
► de 1º janeiro de 2017 (inclusive) a 31 de dezembro de 2020 (inclusive), contando de contribuição previdenciária, o
tempo líquido de 1.461 (um mil e quatrocentos e sessenta e um) dias, correspondendo a 4 (quatro) anos, 0 (zero) mês
e 0 (zero) dia; e
► de 1º de janeiro de 2021 (inclusive) a 18 de abril de 2022 (inclusive), contando de contribuição previdenciária, o
tempo líquido de 473 (quatrocentos e setenta e três) dias, correspondendo a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze)
dias.
Fundamentação Legal a partir de 19 de setembro de 2004:
► alínea "j" do inciso I do artigo 12 da Lei Federal 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 10.887, de 18 de junho
de 2004; e
► alínea "j" do inciso I do artigo 11 da Lei Federal 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei 10.887, de 2004.
2. CERTIFICO também que, de 1º de janeiro de 2013 (inclusive) a 31 de dezembro de 2016 (inclusive), de 1º de janeiro
de 2017 (inclusive) a 31 de dezembro de 2020 (inclusive) e de 1º de janeiro de 2021 (inclusive) a 18 de abril de 2022
(inclusive), ADIEL FERNANES E OLIVEIRA conta, de contribuição previdenciária para o RGPS o tempo líquido de 3.395
(três mil e trezentos e noventa e cinco) dias, correspondendo a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias.
Para constar, eu, Paulo César Miranda, lavrei a presente certidão em duas vias de igual teor e forma, em 19 de abril de
2022.
Paulo César Miranda
Matrícula 37-0 - Técnico do Legislativo de Nível Médio - Nível V da Carreira “D”
(assinado digitalmente)
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