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Esta é a sétima edição do nosso informativo. Neste 
segundo semestre de 2010, o  INDAPREV realizou o 
primeiro ciclo de palestras referente  “Educação 
Previdenciária”, totalizando 20 horas de curso, 
habilitando desta forma vários servidores municipais 
para que pudessem participar das eleições dos 
Conselhos de Administração e Fiscal do nosso 
instituto de previdência.

As palestras foram ministradas por profissionais 
com grande experiência na área previdenciária, sendo 
a Dra. Nadir Cremer, diretora de Benefícios do 
ISSBLU – Instituto de Previdência do município de 
Blumenau. Dr. Ricardo Giovenardi, Administrador da 
empresa de consultoria financeira Somma. Dr. 
Reinaldo Gomes Ferreira, diretor da DIAP – Diretoria 
de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina e o Dr. Alvaro Desidério da Luz, 
economista da empresa Somma, alem do Dr. Ideraldo 
Gonçalves.

A diretoria do INDAPREV agradece aos 
palestrantes, tendo a certeza de ter elevado os 
conhecimentos dos servidores que participaram do 
curso.

A eleição para a composição do Conselho de 
Administração e Fiscal para o período 2011/2014 foi 
regulamentada pelo Decreto nº 1.416 de 30 de 
setembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 1.451 de 
25 de outubro de 2010, sendo realizada a referida 
eleição no dia 30 de novembro de 2010.

Também se aproximando o natal de 2010, a equipe 
do INDAPREV, deseja a todos os servidores do 
município de Indaial, um FELIZ NATAL e  um 
PRÓSPERO ANO NOVO. Boa leitura!

Caro Servidor FINANCEIROFINANCEIRO

 Nas tabelas abaixo, podemos acompanhar 
a receita, a despesa e os saldos bancários e de 
aplicação financeira do INDAPREV.



trabalho da Prefeitura, bem como 2 urnas itinerantes, 

ocorrendo a eleição no horário das 9 horas às 16 horas do dia 

30 de novembro.

Findo o horário previsto para a votação as urnas foram 

transportadas para a sede do Indaprev onde foram apurados 

os votos pela Comissão Eleitoral, havendo a participação de 

471servidores votantes, tendo os seguintes resultados:
Para o Conselho de Administração – Servidores Ativos – 

foram eleitos: ROSALI BERNADETE MAIOLA (256 

votos) e PAULO RICARDO DORNELLES (95 votos) 

como titulares e o servidor HÉLIO ESPÍNDULA (84 

votos) como suplente. Como servidor inativo foi eleito 

MARIO FLORIANO DO NASCIMENTO SPAGNOL 

(288 votos).

Para o Conselho Fiscal – Servidores Ativos – foram 

eleitos: HAMILTON DE ANDRADE TEIXEIRA (280 

votos) e DIEGO VETTER (128 votos). Como servidor 

inativo foi eleito  ERNÉRIO JOSÉ BACK (307 votos) 

A eleição ocorreu na maior tranquilidade, sendo que a 

Comissão Eleitoral comunicou oficialmente o resultado ao 

Prefeito Serginho, que deverá no mês de dezembro ainda 

nomear os eleitos e indicar mais três servidores efetivos que 

somado ao indicado pelo Poder Legislativo irão compor o 

Conselho de Administração e Fiscal para o período 

2011/2014.

No início do mês de janeiro de 2011 os Conselhos 

tomarão posse e na mesma data escolherão seus 

presidentes, sendo que o Conselho de Administração irá 

ainda eleger o Presidente e Vice Presidente da Diretoria 

Executiva do Indaprev.

No dia 30 de novembro de 2010, ocorreram as 

eleições para a formação do Conselho de Administração 

e do Conselho Fiscal para o período de 2011 a 2014.
Nos termos da Lei Complementar nº 100/2010, o  

artigo 67 trata da Conselho de Administração:
“Art. 67 – O Conselho de Administração será 

composto por 7 (sete) membros nomeados pelo 

Prefeito Municipal, dentre servidores estáveis e efetivos, 

com os respectivos suplentes, da seguinte forma:
I – três indicados pelo Poder Executivo;
II – um indicado pelo Poder Legislativo, 

devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara, não 

necessitando ser servidor desta;
III – três eleitos entre seus pares, pelos servidores, 

sendo um inativo.
§  Único – O membros do Conselho de 

Administração deverão ter, no mínimo, 20 (vinte) horas 

de curso de aperfeiçoamento na área previdenciária.¨
A lei Complementar nº 64/2005, o seu artigo 75 trata 

do Conselho Fiscal:
“ Art. 75 – O Conselho Fiscal será composto por 3 

(três) servidores efetivos e estáveis, com os respectivos 

suplentes, sendo 2 (dois) ativos e 1 (um) inativo, eleitos 

pelos seus pares e nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo para um mandato de 4 (quatro) anos.”

O Decreto nº 1.416 de 30 de setembro de 2010 

estabeleceu normas para as eleições dos membros do 

Conselho de Administração e Conselho Fiscal do 

Indaprev e nomeou os servidores Francisco Nunes, 

Marlene  Kureck e Tânia Lúcia Petters para compor a  

Comissão Eleitoral.

Foram instaladas 7 urnas fixas em diversos posto de 
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INFORMAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2010 o Indaprev 
promoveu diversas palestras sobre educação 
previdenciária, totalizando a carga horária de 
20 horas.

Ao final da última palestra foi sorteado 
aos presentes uma câmera fotográfica e duas 
calculadoras HP. 

Os ganhadores do sorteio foram: Denise 
Stollmeier de Aviz (calculadora) Denize 
Pianezzer (calculadora) e Antonio Carlos 
Frenzel dos Santos (câmera fotográfica).

A Câmera Fotográfica foi ofertada pela 
COMPUTEL e  as calculadoras HP foram uma 
oferta da PRIVATIZA INVESTIMENTOS 
LTDA, aos quais ficamos muito agradecidos.

Para o exercício de 2011 várias palestras e 
cursos serão agendadas.

CICLO DE PALESTRAS
 DE 2010

CICLO DE PALESTRAS
 DE 2010

Um momento doce e cheio de significado para 
as nossas vidas.

É tempo de repensar valores, de ponderar 
sobre a vida e tudo que a cerca.

É tempo de deixar nascer essa criança pura, 
inocente e cheia de esperança que mora dentro de 
nossos corações.

É sempre tempo de contemplar aquele menino 
pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer 
entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, 
e nunca por aquilo que possui.

Noite cristã, onde a alegria invada nossos 
corações trazendo a paz e a harmonia.

O Natal é um dia festivo e esperamos que o seu 
olhar possa estar voltado para uma festa maior, a 
festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração.

Que neste Natal você e sua família sintam mais 
forte ainda o significado da palavra amor, que traga 
raios de luz que iluminem o seu caminho e 
transformem o seu coração a cada dia, fazendo que 
você viva sempre com muita felicidade.

Também é tempo de refazer planos, 
reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para 
uma vida cada vez mais feliz.

Teremos outras 365 novas oportunidades de 
dizer à vida, que de fato queremos ser plenamente 
felizes.

Que queremos viver cada dia, cada hora e cada 
minuto em sua plenitude, como se fosse o último.

Que queremos renovação e buscaremos os 
grandes milagres da vida a cada instante.

Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, 
de viver de novo.

Aproveite este ano que está chegando para 
realizar todos os seus sonhos.

 

          CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS 

     DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
           DO INDAPREV - ANO DE 2011 

MÊS  DIA DIA DA SEMANA 

JANEIRO  25 TERÇA FEIRA 

FEVEREIRO  25 SEXTA FEIRA 

MARÇO  25 SEXTA FEIRA 

ABRIL
 

26
 

TERÇA FEIRA
 

MAIO
 

25
 

QUARTA FEIRA
 

JUNHO
 

24
 

SEXTA FEIRA
 

JULHO
 

25
 

SEGUNDA FEIRA
 

AGOSTO
 

26
 

SEXTA FEIRA
 

SETEMBRO
 

26
 

SEGUNDA FEIRA
 

OUTUBRO
 

25
 

TERÇA FEIRA
 

NOVEMBRO

 

25

 

SEXTA FEIRA

 

DEZEMBRO

 

16

 

SEXTA FEIRA

 

13º SALÁRIO

 

20

 

TERÇA FEIRA
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NatalNatalNatal

Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo para Todos!!!



GALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOS

Palestrante Dr Reinaldo Gomes Ferreira - Diretor do TCEPalestrante Dr Reinaldo Recebendo o Brinde do Indaprev

Antônio Carlos F. dos Santos recebendo
 premio câmera fotográfica digital

Denize Pianezzer recebendo 
prêmio calculadora HP

Denise Stollmeier recebendo
 prêmio calculadora HP

Palestrante
 Dr Alvaro Desidério

 da Luz


