PROC. Nº 0333/14
PR
Nº 002/14

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Submeto à consideração dos nobres pares o presente Projeto de Resolução, que
tem por objetivo a outorga do Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao Serviço Social da
Habitação do Rio Grande do Sul – SECOVIMED-RS.
O SECOVIMED-RS nasceu da iniciativa do Sindicato da Habitação – Secovi –,
com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do Estado do Rio
Grande do Sul – Sindef –, e do Sindicato dos Empregados em Imobiliárias do Rio Grande do Sul
– Semirgs –, que, por meio de Convenção Coletiva de Trabalho, estabeleceram-no como
benefício para os trabalhadores, buscando, na medida das condições econômicas dos
empregadores, uma garantia mínima de qualidade de vida, de prevenção de doenças e de apoio
social.
Não se trata de um plano de saúde, mas de um sistema integrado de ações sociais,
no qual estão incluídos atendimentos médico e odontológico, cujo custeio é feito ntegralmente
pelo empregador, sem nenhum ônus para os beneficiários (síndicos, empregados em
condomínios e empregados em imobiliárias). A grande meta do SECOVIMED-RS é a
prevenção.

É sabido que uma das meritórias funções dos sindicatos, sejam obreiros ou
patronais, é funcionar como uma longa mão do Estado, cuidando dos interesses coletivos e
especialmente da dignidade do trabalhador.
O Secovi levou aos seus representados, condomínios e imobiliárias o
convencimento de que tratar o empregado com distinção, valorizar sua saúde e contribuir para o
seu bem estar, antes de significar custo, revela investimento no ser humano, na parceria e na
atividade, ainda que não tenha fins lucrativos. Pessoas saudáveis são felizes e, por consequência,
tornam feliz e produtivo o ambiente no qual convivem.
O SECOVIMED-RS foi constituído e fundado em 16 de dezembro de 1998, com
recursos oriundos das contribuições que os representados entregam anualmente para o Secovi.
Em 10 de fevereiro de 1999, iniciou o seu atendimento ao público, contando com
dois gabinetes dentários, dois gabinetes médicos e uma drogaria e disponibilizando alguns
exames laboratoriais, tendo encerrado aquele ano com 26.060 atendimentos.
Em 31 de outubro de 2013, ou seja, treze anos depois, o SECOVIMED/RS já
prestou 1.334.160 atendimentos, nas diversas modalidades e serviços.
Atualmente, conta com um quadro de 83 colaboradores, todos com vínculo
empregatício, atendendo em diversas áreas, como, por exemplo, serviço social, psicologia,
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nutrição, psiquiatria, farmácia, medicina geral, odontologia, cardiologia, oftalmologia,
ginecologia, dermatologia e outras especialidades.
São oito consultórios dentários, uma drogaria, doze consultórios médicos, uma
sala de eletrocardiograma, sala de RX dentário e outras dependências, além do convênio com um
laboratório que faz a coleta diária do material para exames.
Infelizmente, por questões atuariais, os serviços abrangem somente os
condomínios e as empresas de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, o que não lhe retira sua
importância, uma vez que contabiliza 11.875 beneficiários cadastrados. Somente no ano de 2013,
até o mês de outubro, foram prestados 89.090 atendimentos.
Trata-se de um relevante serviço não só para os empregados em condomínios e
imobiliárias, como para a sociedade em geral. Vale lembrar que os empregadores já contribuem
mensalmente com a previdência oficial, que, por todas as razões que nos são conhecidas, não
vem dando conta da demanda existente em nosso País.
Assim, cada atendimento prestado pelo SECOVIMED-RS representa um paciente
a menos nas filas dos postos de saúde e dos serviços de pronto atendimento da previdência
social.
Como braço social do Secovi, o SECOVIMED-RS tem sua sede no Centro
Histórico de Porto Alegre.
A concessão do Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao SECOVIMED-RS
representará o reconhecimento desta Casa Legislativa a um trabalho de extrema relevância na
área da saúde para os trabalhadores do setor. Tal iniciativa representa um enorme avanço na
qualidade de vida daqueles que empenham os seus mais variados esforços em uma categoria que
traz grandes benefícios ao desenvolvimento econômico e social da capital dos gaúchos.
Dessa forma, nada mais justo do que esta Casa Legislativa reconhecer o trabalho
desta importante instituição com o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2014.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede o Troféu Câmara Municipal de Porto
Alegre ao Serviço Social da Habitação do Rio
Grande do Sul – SECOVIMED-RS.

Art. 1º Fica concedido o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao Serviço
Social da Habitação do Rio Grande do Sul – SECOVIMED-RS, nos termos da Resolução nº
2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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