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RELATÓRIO DE REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  

 
 

Data: sábado, 
4 de agosto de 
2018. 
 
Local: 
auditório da 
Fenasps, em 
Brasília/DF 
 
 
 
 
 

Participantes: Tatiane Martins (substituindo Valdirene do PR), Odete Terezinha de 
Oliveira (substituindo a Lole do PR) e Eloísa Ribeiro Manoel do PR; Priscila Wolff, de 
SC; Kelcia Damasia Cordeiro Nilo e Carmem Beatriz Fosch do RS; Kesia Miriam 
Santos de Araújo do DF, Patricia Rodrigues de SP; Paula Cristina Nunes Sá e Camila 
Muniz da Costa Pereira do RJ; e Marcília Delgado S. Duque de MG.  
 
Representantes da Diretoria Colegiada da FENASPS:  Moacir Lopes (PR) e 
Laurizete Araújo Gusmão (DF). 
 

 Pauta:  
o Informes; 
o Encontros Estaduais dos trabalhadores (as) do Serviço de Reabilitação 

Profissional;  
o Organização do segundo Encontro Nacional de Reabilitação Profissional, 

conforme deliberações ocorridas no segundo Encontro Nacional de 
Assistentes Sociais, ocorrido em 26 a 28 de maio em Brasília. 

 

 Contextualização 
A comissão Nacional de Reabilitação Profissional foi instaurada em 19/11/2016 
durante o primeiro Encontro Nacional dos trabalhadores (as) deste serviço (CONFIRA 
AQUI o relatório deste evento). Após instaurada, a comissão participou de diversas 
audiências com a presidência do INSS, em março de 2017 e julho de 2018, por 
exemplo. Além da participação nas referidas audiências, foi elaborada e divulgada 
nota aos profissionais do serviço, em maio de 2017: VEJA AQUI. 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.enc.rp.inss_19.11.16.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.enc.rp.inss_19.11.16.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.mdsa-inss_09.03.17-2.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.aud.pres.inss10.07.18-2.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/nt.rp.inss_12.05.17.pdf
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Outra atividade da Comissão Nacional foi a participação na reunião com a 
Superintendente na SRIII em 11 de julho de 2017 e no I Seminário Regional Sul 
“Serviço Social e Reabilitação Profissional do INSS: Desafios do contexto atual e 
impactos para atuação profissional” ocorrido nos dias 22 e 23 de setembro de 2017, 
em SC. 
 
Esta reunião foi iniciada com contextualização do resgate da Comissão Nacional de 
RP, que por motivos de impedimento de participação de alguns integrantes teve as 
suas atividades realizadas de forma descontinuada. Por isso, torna-se importante o 
resgate da comissão e sua rearticulação para dar continuidade às atividades na 
defesa do serviço de Reabilitação Profissional do INSS. 
 
Será necessário que os estados ratifiquem seus representantes ou indiquem (nos 
encontros) outros participantes e que estados sem representação sejam eleitos para 
se ter uma comissão de ampla participação. Também é importante a elaboração de 
Formulário do Perfil dos Profissionais e as condições de trabalho nos serviços de RP 
do Brasil. 
 

 Informes dos estados presentes na reunião de 4 de agosto: 
 

o RJ: Paula, presente no lugar do Luiz Fernando, apresenta Camila 

(indicação para compor comissão). Ela informou que foi feito encontro 
em 2017, em conjunto com Serviço Social; 

o MG:  Marcília informa encontro realizado em conjunto com Serviço 

Social; 

o SC: feito encontro em conjunto com ampla participação dos 

trabalhadores; 

o RS: Realizou três encontros (dois estaduais e um regional), sendo o 

último ocorrido em conjunto com os trabalhadores do INSS realizado 
no mês de junho de 2018 na cidade de Canela. Participação no 
encontro regional de RP e SESO envolvendo os três estados da 
região Sul. 

o SP: realização, em 19 de maio de 2018, do terceiro encontro estadual 

em conjunto com o Serviço Social. 
 

 II Encontro Nacional 
 
Foi decidido pelos(as) participantes realizar II Encontro Nacional do Serviço de 
Reabilitação Profissional, com intuito de discutir os processos de trabalho e 
encaminhar plano de lutas para enfrentar o desmonte deste serviço. Formatado em 
dois dias, 20 e 21 outubro de 2018, o evento contará com mesas para debate e 
grupos de trabalho no primeiro dia, e sistematização e encaminhamento das 
propostas no segundo dia. 
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 Encaminhamentos: 
o Cobrar da instituição, por meio de oficio protocolado na presidência do 

INSS, orçamento da RP, confrontando os dados portal da 
transparência; 

o Ofício solicitando audiência com presidente do instituto; 
o Formulários para levantar perfil dos profissionais da RP, serão feitos 

por Gerências Executivas; 
o Os Encontros estaduais devem ser feitos até 5/10 com data final para 

encaminhar propostas; 
o Prazo para compilar perfil até 30 de agosto; 
o Reuniões via Skype (videoconferência) uma vez por mês. Próxima 

reunião: 30 de agosto, às 19h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, 16 de agosto de 2018. 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


