CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU
Coordenadoria de Estudos Sociais

SERVIÇO SOCIAL
É um trabalho voltado para promoção do bem-estar físico, psicológico e social, e
tem como finalidade implementar propostas para atender as demandas sociais
dos servidores públicos do Legislativo exigidas pela legislação estatutária e
apresentadas pela unidade de Gestão de Pessoas, avaliando em conjunto os
recursos sociais e de saúde, bem como orientando-os sobre os seus direitos e
deveres, oferecendo proteção e apoio social. A Coordenação também presta
consultoria técnica à Comissão Legislativa Permanente de Educação, Ciência,
Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social, às Comissões
Temporárias e às Frentes Parlamentares, nas matérias assistenciais.

O assistente social tem em mente o bem-estar coletivo e a integração do indivíduo
na sociedade. Tem amplo campo de atuação a fim de promover uma vida mais
saudável, ajudando o indivíduo perceber sua capacidade de expansão e
crescimento, incentivando e melhorando o uso de seus próprios recursos.

MISSÃO
Atender as vulnerabilidades sociais dos servidores da Câmara, através do apoio
de um profissional de Serviço Social (Assistente Social), a fim de promover um
bem-estar físico, psicológico e social.

VISÃO
Promover a integração do indivíduo e o bem-estar coletivo.

OBJETIVOS DO SETOR
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Atender às vulnerabilidades sociais dos servidores da Câmara, através de
atendimentos

ouvindo,

orientando,

avaliando,

e

realizando

encaminhamentos quando necessário;


Promover bem-estar físico, psicológico e social dos servidores;



Promover acolhimento e integração do indivíduo em situação de
vulnerabilidade, e quando necessário realizar mediação familiar;



Construir alternativas e soluções que melhorem as condições de vida de
todos os envolvidos em situações de desigualdades;



Conscientizar os integrantes de determinada situação de conflito ajudando
na percepção de sua capacidade de expansão e crescimento, para que
aprendam a satisfazer suas necessidades e utilizar melhor seus próprios
recursos;



Elaborar parecer técnico, de acordo com as necessidades;



Participar de equipe multidisciplinar, visando à programação, execução e
avaliação das atividades educativas e preventivas;



Planejar, implementar e avaliar planos e programas de saúde no trabalho,
de

modo

integrado

com

áreas

a

fins,

contribuindo

para

seu

aperfeiçoamento, nas ações de promoção, prevenção, proteção e
recuperação da saúde integral.

Os atendimentos são realizados individualmente no primeiro momento, para
assim identificar a situação geral do indivíduo, e evoluindo para o atendimento
familiar ou coletivo quando se faz necessário. O profissional tem diretrizes que o
orienta na tomada de decisão nos diversos escalões da organização,
determinando prioridades e concentração de esforços para situações de maior
importância.
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