
ATA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL 

CATARINENSE 

 

Prof. Amir relatou como surgiu a ideia de constituir uma Associação dos servidores do IFC. 

Prof. Neri destacou a importância de criar a Associação a fim de contribuir para a qualidade de 

vida do servidor e para contratar um plano de saúde que fosse acessível e de qualidade. 

Enfatizou o fato de que a contratação do plano via IFC não seria proveitosa, pois seria feito via 

licitação e assim pensou-se em constituir a Associação para viabilizá-la. Prof. Neri destacou 

que em vista da Unimed Joinville ser um dos interesses dos servidores, pensou-se em sediar a 

associação em São Francisco do Sul. Prof. Neri relatou que já temos uma minuta de estatuto, 

em seguida esse professor descreveu os principais aspectos do Estatuto da Associação. 

Identificou a assembleia geral como órgão máximo. Identificou o Conselho de Administração 

como órgão executivo e administrativo com presidente eleito com mandato de 2 anos. Prof. 

Amir sugeriu que talvez fosse interessante que o diretor da associação nos campus fosse 

indicado pelo próprio campus. Prof. Neri sugeriu que seja melhor que o presidente eleito 

tenha a competência para indicar os membros das secretarias e os diretores nos câmpus para 

compor o conselho de administração. Professor Luciano perguntou se o presidente eleito 

poderia ser reeleito indefinidamente. Prof. Neri afirmou que o Estatuto não determina a 

quantidade de mandatos que um presidente poderia se reeleger, mas que a diretoria que 

assumirá, poderá rever essa decisão no prazo de 6 (seis) meses. Prof. Neri identificou o 

conselho fiscal como órgão responsável por verificar a exatidão e completeza das ações 

financeiras da associação.  Para esse conselho, todos os membros seriam eleitos pela 

assembleia geral. Prof. Neri relatou que as receitas da ASSIFC serão diversas  entre elas taxas 

de admissão e mensalidades. As despesas seriam diversas, como pagamentos de salários e 

gratificações, pagamento de taxas de manutenção. Referiu que os conselheiros dos conselhos 

administrativo e fiscal não serão remunerados. As eleições serão realizadas para os membros 

do conselho fiscal e para o presidente da associação. Prof. Neri destacou que a associação será 

de direito privado sem fins lucrativo. Referiu que todos que se associarem até 31 de dezembro 

desse ano serão considerados sócios fundadores. O professor destacou que o valor das 

mensalidades deve ser acessível para que se consiga uma grande quantidade de associados. 

Sugere o valor de 15 reais mensais. Prof. Neri abriu assim para discussões e sugestões. 

Servidor Luciano afirma que a maioria dos servidores tem plano de saúde via sindicato. O 

servidor pergunta como ficaria a transição dos planos de saúde do sindicato para a associação. 

Prof. Neri diz que o papel do sindicato é claro e está mais relacionado à reivindicação para 

melhorias nas carreiras entre outros, já associação teria mais esse papel social. Na migração 

do plano do sindicato para a associação não seria necessário cumprir carência, espera que 

seja uma migração tranquila. Sugere que o SINASEFE seja parceiro da associação. Servidor 

Luciano pergunta se seria possível continuar com o plano no sindicato? Prof. Neri afirma que 

sim, que é possível se associar sem aderir ao plano que são coisas distintas. Pergunta de 

servidor presente na assembleia: A expectativa é que seria uma forma mais econômica? Prof. 

Neri afirma que sim, espera-se que seja mais acessível. Célia relata que no plano que tinha 

com a Unimed os custos eram menores do que as outras formas de contratação feitas pela 

instituição e que a cobertura inclusive era melhor. Pergunta de servidor presente na 



assembleia: Como farão para fazer esse convênio, como vai funcionar? Prof. Neri e Célia 

comentaram que não necessariamente a quantidade de pessoas que aderem ao plano 

interfere no valor do plano. Afirmam que o objetivo é negociar um plano para no mínimo 50 

vidas e coletivo por adesão com abrangência nacional. Servidora Susana perguntou se existe 

previsão de aquisição de alguma sede ou local para abrigar a ASSIFC. Prof. Amir diz que o 

objetivo da  associação é maior que um plano de saúde, pode-se gerar convênios com diversas 

empresas entre outros. Diz que a compra de uma sede vai depender do valor que seja 

arrecadado. Prof. Neri afirma que as possibilidades serão ilimitadas, e para isso deixou-se o 

estatuto em aberto. Servidor Luiz questionou se a mensalidade social não vai seguir um 

padrão em que estaria atrelada à remuneração do servidor. Prof. Neri sugere que não se 

deveria atrelar porém que está em aberto para que se tome outra decisão. O servidor sugere 

que se atrele proporcionalmente à remuneração dos servidores. Complementando o que o 

Luiz colocou, sugere que talvez pudesse criar um teto de contribuição e se atrelaria à 

remuneração até esse teto (servidora Andréia). Prof. Amir diz que isso pode ser discutido. 

Servidor Luiz pergunta como ficaria os câmpus que já tem associação. Prof. Neri afirma que 

será oferecida a oportunidade de participar da ASSIFC, porém fica livre a associação a cada 

servidor. Prof. Amir indica que a criação de benefícios na associação atraia esses servidores. 

Servidora Iza sugeriu que a cobrança fosse feita com base em cada nível de carreira (C, D, E). 

Foi posto em votação a criação da Associação dos Servidores do IFC – ASSIFC e do estatuto 

social. Ambos foram aprovados por unanimidade. Prof. Neri indica Prof. Amir como 

presidente da ASSIFC e pergunta se existe mais algum presente que gostaria de se candidatar 

à presidência. Ninguém se candidatou. Foi eleito assim o Prof. Amir como presidente da 

ASSIFC e conforme é especificado no estatuto, este indicará os demais membros do Conselho 

de Administração. Prof. Amir agradece as indicações e diz que vai precisar da ajuda dos 

servidores. E espera que a ASSIFC possa realmente ser um marco para o IFC. Nada mais a 

constar, encerro esta ata.  

 

 

São Francisco do Sul, 25 setembro 2014 

 


