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Através da Lei Complementar de Indaial nº 
64/2005 de 21 de dezembro de 2005 foi criado o 
INDAPREV, autarquia Municipal em substituição ao 
FAPEN, que era somente um Fundo Financeiro que 
cuidava da Previdência do Servidor e do Plano de 
Saúde para os servidores efetivos.
Atualmente temos o INDAPREV que cuida 
especificamente da previdência do servidor público 
efetivo do município de Indaial e, o FASSPI que é o 
fundo constituído pela Lei Complementar de Indaial 
nº 37 de 31 de janeiro de 2003, para tratar 
especialmente do plano de saúde para os 
servidores públicos do município de Indaial.
Vale esclarecer que a contribuição ao INDAPREV é 
compulsória (obrigatória), já ao passo que a 
contribuição ao FASSPI é facultativa, quer dizer, o 
servidor pode participar ou não do FASSPI.
Quando do ingresso do servidor nos quadros da 
Prefeitura o novo servidor deverá formalizar junto 
ao Setor de Recursos Humanos a sua intenção de 
participar do Plano de Saúde do FASSPI.
O INDAPREV funciona na Rua Castelo Branco, 109 
– térreo Centro de Indaial e, conta com 4 
funcionários, todos efetivos, cedidos pela Prefeitura 
para dar atendimento aos servidores contribuintes 
do INDAPREV e FASSPI.
O INDAPREV por força de Lei é administrado pelo 
Conselho de Administração, composto por 7 
membros, sendo que 4 eleitos diretamente pelos 
servidores e 2 indicados pelo

Histórico
Executivo Municipal, sendo um ativo e um inativo e 
um indicado pela Câmara de Vereadores, sendo 
nomeados pelo Prefeito Municipal para um mandato 
de 4 anos. 
O Presidente do Conselho de Administração é 
escolhido pelos demais membros  e, Conselho 
Fiscal, composto por 3 servidores efetivos e 
estáveis, com os respectivos suplentes, sendo 2 
ativos e 1 inativo, eleitos pelos servidores e 
nomeados pelo Prefeito Municipal para um mandato 
de 4 anos.
O FASSPI é administrado pelo Conselho de 
Administração do INDAPREV, conforme parágrafo 
Único do Art. 1º da Lei Complementar de Indaial 
37/2003.
Por decisão do Conselho de Administração foi 
instituído o INFOPREV, que vem a ser o informativo 
do INDAPREV, com edição trimestral e tiragem que 
contemple todos os servidores públicos do 
município.
A missão principal deste informativo é levar aos 
servidores, conhecimento sobre seus direitos e 
deveres para com a previdência, informações sobre 
previdência, formas de aposentação e concessão 
de benefícios que são de responsabilidade do 
INDAPREV.
Queremos também que você servidor participe do 
nosso informativo com, sugestões, críticas, 
perguntas e, demais dúvidas que podem ser 
encaminhadas à sede do INDAPREV.
Ainda nesta primeira edição temos a entrevista com 
o Prefeito de Indaial, Dr. Sérgio Almir dos Santos 
(Serginho).
Obrigado a todos e boa leitura do INFOPREV.
Salvador Bastos – Presidente do INDAPREV.

FINANCEIROFINANCEIRO
Nas tabelas abaixo, podemos acompanhar

a receita, a despesa e os saldos bancários e de

 aplicação financeira do INDAPREV.

DEZEMBRO DE 2008.              (R$) 
Receita do Mês  
Despesa do Mês  
Saldo em Bancos  
Aplicação Financeira 

908.897,58
453.497,04

31.760,20
13.900.146,46 

JANEIRO DE 2009.
                

     (R$)
 Receita do Mês

  Despesa do Mês
  Saldo em Bancos

  Aplicação Financeira

 

713.431,15
234.267,80
262.969,67

14.154.064,92

 

FEVEREIRO DE 2009.                  (R$)  
Receita do Mês   
Despesa do Mês   
Saldo em Bancos   
Aplicação Financeira  

632.882,71
251.707,13
427.792,81

14.374.787,69  

MARÇO DE 2009.                        (R$)
 Receita do Mês

  Despesa do Mês
  Saldo em Bancos

  Aplicação Financeira

  

617.081,60
261.142,84
436.771,92

14.724.886,21



 Conselho Fiscal Conheça seus representantes Conselho Fiscal 

Conheça seus representantes no conselho de administração do INDAPREV

DIEGO VETTER, é 
servidor do município 
de Indaial desde 26 de 
agosto de 2002. É 
lotado na da Secretaria 
de Administração e 
Finanças.

ROSALI 
BERNADETE 
MAIOLA, é servidora 
do município de 
Indaial desde 20 de 
fevereiro de 1989. É 
lotada na Secretaria de 
Educação.
RUBENS AIRTON 
SCHÜTZ, é servidor do 
município de Indaial 
desde 01 de agosto de 
1984 e, é o Conselheiro 
indicado pela Câmara 
Municipal de Indaial.

ALTAIR BOGO, é 
servidor do 
município de Indaial 
desde 02 de julho de 
1979. É lotado na 
Secretaria de 
Administração e 
Finanças, sendo 

atualmente Contador do INDAPREV e 
FASSPI.

MÁRIO 
FLORIANO DO 
NASCIMENTO 
SPAGNOL, é 
servidor inativo do 
município de 
Indaial e, 
representa os 

servidores inativos e pensionistas junto ao 
INDAPREV.

ROGÉRIO WILSON 
THEISS, é servidor do 
município de Indaial 
desde 21 de agosto de 
1989. É lotado na 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico.

MAGALI CRISTINA 
THEINDL, é servidora 
do município de Indaial 
desde 03 de agosto de 
1987. É lotada na 
Secretaria de Educação.

ERNÉRIO JOSÉ 
BACK, é servidor 
inativo do município de 
Indaial e, representa os 
servidores inativos e 
pensionistas junto ao 
INDAPREV.

SALVADOR 
BASTOS, é o 
atual Presidente e 
servidor do 
município de 
Indaial desde 09 
de março de 1973. 
É lotado na 

Secretaria de Administração e Finanças.

HÉLIO 
ESPÍNDULA, é 
servidor do 
município de Indaial 
desde 03 de junho de 
1994. É lotado na 
Secretaria de Obras.



ObituárioObituário

INFORMAÇÕES GERAIS

Faleceu do dia 06 de janeiro de 2009, com 58 
anos, o servidor inativo OTÁVIO ROEDEL. Mais 
conhecido como TAVINHO, deixa uma filha e um neto, 
sendo que o mesmo trabalhou por mais de trinta anos no 
setor de arquivo e tesouraria e anteriormente a isto, no 
extinto Fomento Agropecuário.
Foi sepultado no cemitério municipal de Indaial.

Faleceu no dia 31/03/2009 servidor João Bosco 
Pereira dos Santos, com 65 anos. Era servidor público 
há 18 anos, e trabalhava na Secretaria de Obras e 
trabalhava na oficina da Prefeitura. Deixa viúva Merci 
Vale dos Santos e os filhos Zilma, Gildo, Genilde, João 
Paulo e Cristiano. Foi sepultado no cemitério municipal 
de Indaial.

APOSENTADORIAS  PENSÕESAPOSENTADORIAS
 concedidas de 01/01/2008 à 31/03/2009.

 e PENSÕES

É muito importante que os servidores 
tenham conhecimento de que os 

ATESTADOS MÉDICOS, 
obrigatoriamente devem ser 

encaminhados ao Departamento de 
Pessoal da Prefeitura de Indaial em um 
prazo máximo de 48 horas. Após este 
prazo o servidor terá o ponto dos dias 
ausentes cortado. Desta forma é muito 
importante que você servidor, no prazo 
descrito acima entregue o seu atestado 
médico, e no caso de você não poder 
pessoalmente poder fazê-lo, peça a 
algum parente ou amigo para que 
entregue por você. Portanto não 

esqueça: O PRAZO É DE 48 HORAS 
(DOIS DIAS).

 Nova Página na Internet Nova Página na Internet

Já está sendo desenvolvida a repaginação 
do site do INDAPREV, pois há necessidade de 
atualização e para o próximo bimestre já estará no 
ar com novo visual e novas informações que são 
de interesse do servidor público municipal.

Cálculo AtuarialCálculo Atuarial

No mês de abril será efetuado novo 
cálculo atuarial para o exercício de 2009.
O Cálculo Atuarial é o estudo completo da
Vida profissional do servidor público, tais 
como: idade, tempo de contribuição, sexo, 
tipo de atividade laboral, etc... e, que serve 
para definir as alíquotas de contribuição, bem 
como auxiliar no planejamento financeiro para 
que o nosso instituto de previdência tenha 
recursos suficientes para o pagamento de 
aposentadorias e pensões (atual e futuro). 
Assim que o cálculo estiver pronto, será 
marcada reunião para apresentação e 
esclarecimentos a todos os servidores 
públicos do municipio de Indaial.

PERÍCIA MÉDICAPERÍCIA MÉDICA

O INDAPREV conta atualmente com o 
serviço de perícia médica. Está à frente 

deste trabalho o Dr. Carol Buhr, que 
atende diariamente a sede do nosso 

Instituto. Todas as perícias deverão ser 
marcadas com antecedência pelos 
servidores que estejam de atestado 

médico por período superior a 5 dias. 
Também os novos servidores deverão 
submeter-se a perícia médica para os 
exames admissionais, que é condição 

básica para o ingresso no serviço público. 
O exame admissional é a última fase do 
concurso público, pois, a perícia médica 
irá avaliar se o candidato está apto ou 

não para assumir suas funções no 
serviço público.

Verônica Machota Silva 07/01/2008
Diva Dias 27/03/2008
Henrique Pranka

 
31/03/2008

Inocente Fusinato Neto 15/04/2008
Pedro Godri 01/03/2009



ENTREVISTA COM O PREFEITO DE INDAIAL

1 – Senhor Prefeito. Como o senhor avalia

os primeiros meses de seu governo?

1 – Senhor Prefeito. Como o senhor avalia

os primeiros meses de seu governo?

Desde a posse, temos trabalhado 
incessantemente, e as primeiras atividades, 

além montagem da nossa equipe de trabalho 
foram no sentido de atender a comunidade 
atingida pelas enxurradas do final do ano 

passado. Serviços emergenciais que se fizeram 
necessários com relação às ruas do nosso 

município bem como dar continuidade a 
implantação da coleta de esgotos e a construção 
da Estação de Tratamento de Efluentes (esgoto). 
Prioridade também para o início das aulas, bem 

como na área da saúde, agricultura, turismo, 
administração, finanças e planejamento.

2 – Qual será sua política para com os 

servidores com relação a: treinamento, 

capacitação e valorização do servidor 

público municipal?

2 – Qual será sua política para com os 

servidores com relação a: treinamento, 

capacitação e valorização do servidor 

público municipal?

Um dos nossos compromissos de campanha foi 
a valorização e capacitação do servidor público 
para que o mesmo possa dar o melhor de si em 

prol da comunidade. Desta forma uma das 
primeiras atitudes quando assumimos foi 

conceder aos servidores municipais a revisão 
salarial de 6,48% (INPC/2008), além de 

aumentarmos o vale alimentação em 20%. 
Também está sendo estudado, reformulação nos 

valores e na forma de concessão do Vale 
Alimentação. Queremos formar parcerias com o 
Sinserpi e o INDAPREV para discutir as formas 
pelos quais poderemos treinar e capacitar os 
servidores públicos do município de Indaial, 

elevando desta forma a qualidade na prestação 
dos serviços públicos oferecidos a comunidade. 

3 – O INDAPREV pretende implementar a

 Educação Previdenciária prevista na Lei

Complementar nº 64/2005, além de 

seminários e treinamento aos servidores.

Gostaríamos de saber se a sua 

administração irá liberar os servidores 

municipais para participar destes eventos?

3 – O INDAPREV pretende implementar a

 Educação Previdenciária prevista na Lei

Complementar nº 64/2005, além de 

seminários e treinamento aos servidores.

Gostaríamos de saber se a sua 

administração irá liberar os servidores 

municipais para participar destes eventos?

Como afirmado anteriormente,  uma das nossas 
premissas é valorizar o servidor público do 
município de Indaial, e juntamente com o 

INDAPREV e as secretarias municipais através 
de planejamento poderemos fazer com que 
todos os servidores possam participar dos 

eventos promovidos pelo Instituto de Previdência 
sem que isso prejudique os trabalhos do dia a 

dia da prefeitura.

4 – Qual o seu compromisso com o 

Instituto de Previdência do Servidor Público?

4 – Qual o seu compromisso com o 

Instituto de Previdência do Servidor Público?

O INDAPREV é a entidade responsável pelo 
pagamento de aposentadorias, pensões, salário 
família, salário maternidade (120 dias) e auxílio 
doença aos servidores públicos do município de 

Indaial. Desta forma o Instituto deverá ter 
recursos suficientes para o pagamento de tais 

benefícios. A nossa administração tem o 
compromisso de repassar em dia as 

contribuições (Patronal e do Servidor) ao 
INDAPREV para que o mesmo possa fazer 

frente as suas despesas.

5 – Suas considerações finais?5 – Suas considerações finais?

Quero solicitar aos servidores públicos, o 
máximo de empenho para podermos juntos 

oferecer o melhor serviço à comunidade, pois é 
ela, o fim principal do nosso trabalho enquanto 

servidor público.

Também encaminhamos a Câmara de 
Vereadores, projeto de Lei que aumenta em 
sessenta dias a licença maternidade (de 120 

para 180 dias), sendo que estes sessenta dias 
serão pagos pelo município, tendo em vista que 

ao Instituto não compete pagar este período.
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