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SOBRE A INSCRIÇÃO E/OU CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES DE INTEGRAÇÃO AO MUNDO 

DO TRABALHO NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAS-SP – Inscrições. 

Desde 2012 vimos acompanhando junto ao COMAS-SP o processo de inscrição das entidades que 
atuam na socioaprendizagem.  

Muito debate, muita luta e, finalmente, algum entendimento em 2014. 

Mesmo assim, tivemos algumas filiadas indeferidas em 2013-2014: recorreram, terão de rever seus 
relatórios e, conforme o caso, realinhar a ação. 

Outras duas foram recentemente deferidas: NURAP, ESPRO. Parabéns! 

Continuamos a acompanhar. Atenção, sempre! 

 

MDS/SNAS – Certificação de Entidade Beneficente e de Assistência Social – “CEBAS”. 

Após longo período de análise e deliberação, finalmente, a primeira entidade filiada reconhecida 
com o CEBAS após a lei 12.868/2013, no Diário Oficial da União de 02/05/2014.  

Parabéns, Centro Social de Votuporanga!   
 

Ao lado, o Dep. João Dado (Solidariedade/SP) parabeniza a Centro Social de 

Votuporanga, na pessoa da Presidente, Sra. Bader Jorge M. Lorente e da 

Coordenadora Camila Santana, pelo reconhecimento do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do efetivo trabalho desenvolvido 

pela Entidade por meio do deferimento da Renovação da Certificação de 

Entidade Beneficente de Assistência Social. 

 

 
 

Decreto sobre a lei 12.101/2009 alterada pela lei 12.868/2013. 

Ação em São Paulo - SP 

Em 28/04  estivemos em aproximadamente cinquenta (50) pessoas, representando várias 

Instituições, em reunião com o Deputado João Dado na Associação Comercial de São Paulo – Distrital 

https://www.facebook.com/sylvialiliana.ojeda?ref=notif&notif_t=friend_confirmed
https://www.facebook.com/sylvialiliana.ojeda?ref=notif&notif_t=friend_confirmed


Ipiranga, em  São Paulo. Após várias considerações, o deputado deixou claro que devemos 

permanecer mobilizados para uma “reconvocação” da audiência pública de um momento para o 

outro. Devemos conversar e nos fazer presentes, sob  pena de ficarmos “de fora” ou “de última 

hora” como quase aconteceu em 24/04. 

O deputado teme que, no decreto, a lei possa ser “limitada” e, novamente, sujeita a interpretações 

diversas. 

Várias ações  de apoio foram propostas – e-mails para a Casa Civil, divulgação na mídia (facebook, 

jornais, TV, etc), concentração de jovens nos grandes centros com faixas, etc -  no intuito de 

pressionar e incentivar a mobilização do maior número de instituições possível para ir a Brasília com 

uma representatividade que imporá respeito (5.000 pessoas). Para tanto, teríamos/teremos de estar 

com tudo pronto, ou seja, cartazes, faixas, e pessoas dispostas (técnicos, jovens e familiares), 

transporte, etc. 

O Deputado também  incentivou a realização de várias reuniões na sequência desta, aqui mesmo em 

São Paulo, onde ele se faria presente, “agitando” o pessoal. Estes encontros, tudo bem, nós podemos 

organizar (aliás, o Grupo REP-Rotary Socioaprendizagem aqui de São Paulo-capital já assumiu 

esta  mobilização), mas temos de pensar em outras estratégias também em outras cidades/estados.  

Ação em Brasília 

A técnica Silvia Coviello (FEBRAEDA) esteve em Brasília participando no dia 07/05 participando de 

novo  contato-reunião com o Deputado João Dado e junto com as entidades da região de Goiás que 

apoiaram nosso movimento deste o início, para avaliar o andamento das negociações.  

Vamos nos reunir em breve, novamente, para rever o texto do decreto regulamentador. Contaremos 

com a imprescindível participação da nossa Assessora Jurídica Dra. Rozangela Borota Teixeira e do 

Dr. Wagner Nogueira da Silva do 3º. Setor da OAB-Goiânia. 

Reunião no MEC sobre o CEBAS 

 

 

Ao lado, os Deputados João Dado e Paulo Teixeira, acompanham a 

apresentação da proposta da ANEC junto ao MEC. 

Sob a coordenação do Dep. Paulo Teixeira (PT/SP) e 

com a participação efetiva do Dep. João Dado 

(Solidariedade/SP), ocorreu em 13/05/2014, no 

Ministério da Educação, reunião com representantes 

de Entidades Nacionais da área da Educação juntamente com o Secretário da SERES – Jorge Rodrigo 

Araújo Messias e técnicos para tratar das reivindicações específicas das entidades de educação, com 

relação ao CEBAS. Na oportunidade foram apresentadas minutas de propostas de mudança da lei e 

de portaria, para analise das entidades e eventuais sugestões até a próxima quinta-feira. 

Participaram da reunião o Irmão Frederico Unterberger, respondendo pela Presidência da Anec, 

Euler Pereira Bahia, pela ABIEE, entre outros representantes. Como resultado da reunião ficou 

https://www.facebook.com/JoaoDado/photos/a.379307602116088.86376.378794368834078/695331683847010/?type=1
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NOSSA MENSAGEM 

acordada a criação de Comitê Técnico Consultivo de Certificação de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social da Educação – CTC-CEBAS Educação, através de portaria, a ser editada nos 

próximos dias. Na foto Dep. João Dado, Dep. Paulo Teixeira e o Secretário Messias. 

Conforme entendimentos entre os parlamentares, os temas pertinentes à Assistência Social serão 

objeto de reunião específica com o MDS e Casa Civil. 

                                                                                                                                                  Fonte: @joaodado 

Permanecemos mobilizados! 

NOTA AO INFORMATIVO EM 27/05 - *VITÓRIA: O DECRETO N. 8242 DE 23 DE MAIO DE 2014 FOI 

PUBLICADO NO DOU DE 26/05/2014  

No DOU de 30/05/2014, foram deferidos o CEBAS de mais três de nossas entidades filiadas: CAMP 

Mogi Guaçu, CAMP Indaiatuba e SODIPROM (Diadema) 

CONANDA E CNAS 

Foram publicadas novas resoluções que dizem respeito às nossas ações: 

Resolução CONANDA nº 164, de 09/04/2014, publicada no Diário Oficial da União na última terça-

feira (13/05), e que dispõe sobre o registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos e inscrição 

dos programas não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao 

adolescente e a educação profissional e dá outras providências, revogando a Resolução CONANDA nº 

74/2001. 

Resolução CNAS nº 13, de 06 de maio de 2014, republicada no Diário Oficial da União que inclui na 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução CNAS nº 109, de 

11 de novembro de 2009, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, além de alterar o texto referente a itens do serviço para crianças e adolescentes. 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de  16/05/2014 

que revoga a Resolução 16/CNAS/2010 que fala da inscrição das entidades de assistência social nos 

Conselho Municipais. 

 

  Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, eu amo as gentes e 
amo o mundo.  

E é porque amo as pessoas e amo o mundo, que eu brigo para que a justiça 
social se implante antes da caridade. 

 

Paulo Freire 
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