
CARTA PREPARATÓRIA AO VIII ENCONTRO DE SIGNATÁRIAS
DA PLATAFORMA MROSC

Prezadas signatárias,

Estamos nos aproximando do VIII Encontro Nacional de Signatárias da Plataforma MROSC.
O Encontro de Signatárias é a reunião de entidades que aderiram aos princípios da
Plataforma e é o espaço onde se define sobre a estrutura de governança, as principais
deliberações e recomendações estratégicas da Plataforma MROSC.

A necessidade de realização deste VIII encontro é fruto dos encaminhamentos do VII
Encontro de Signatárias, ocorrido em setembro de 2020, no qual tivemos tempo reduzido
para debater e avançar com as reflexões envolvendo a governança da Plataforma MROSC.

Neste processo de construção do VIII Encontro, o Comitê Facilitador tem buscado mobilizar
as organizações signatárias para participação no Encontro Nacional e para contribuírem,
previamente e nele mesmo, com as discussões e decisões a serem tomadas quanto às
formas e processos de governança.

Este processo consiste no envio de documentos preparados pelo Comitê Facilitador com a
apresentação da estrutura e instâncias da Plataforma; sistematização das principais
atividades realizadas nos últimos 2 anos; divulgação de consulta prévia sobre os temas a
serem debatidos no Encontro e o recebimento e socialização de documentos produzidos
pelas signatárias que queiram contribuir no debate do encontro. Com este processo,
buscamos levantar e sistematizar questões problematizadoras para serem levadas a
debate.

Desta maneira, o VIII Encontro Nacional de Signatárias será destinado ao aprofundamento
das reflexões sobre governança da Plataforma, a partir da participação e contribuição das
signatárias, incluindo daquelas que não poderão participar do Encontro. Espera-se que
neste encontro possa-se repensar e validar a estrutura de governança da Plataforma, bem
como critérios de composição de suas instâncias, em especial do Comitê Facilitador, para
que no IX Encontro de Signatárias, que ocorrerá em setembro de 2021, façam-se as
devidas definições para nova composição.

A Plataforma é uma rede ampla de Organizações da Sociedade Civil, fóruns e articulações
e trabalha a partir da construção de consensos. Para os temas que serão discutidos, se
houver consenso, torna-se deliberação. Se não houver consenso, mas há adesão de mais
de 50% a determinadas propostas, as mesmas serão consideradas como recomendação
para o encontro seguinte. Se a adesão às propostas for abaixo de 50%, serão
compreendidas como sugestões para estudos futuros.

Segue abaixo a programação de nosso encontro:

Primeiro dia: 21 de junho de 2021 – 9h às 12h



1. Abertura:
2. Balanço político: Os desafios das OSCs e da Plataforma nesta difícil conjuntura
3. Realizações da Plataforma no último período
4. Estrutura atual da Plataforma e forma de governança com orientação do Trabalho em
Grupo
5. Trabalho em grupos sobre propostas de governança da Plataforma MROSC
6. Apresentação dos grupos
7. Encerramento

Segundo dia: 22 de junho de 2021 – 9h às 12h
1. Abertura
2. Apresentação da sistematização dos trabalhos em grupos
3. Aprovação dos consensos básicos
4. Debate de propostas diferenciadas ou polêmicas
5. Encerramento

Esperamos contar com a ampla participação de nossas entidades signatárias,
convidando-as a fazer inscrição1 para o Encontro e, desde já, a participar deste processo de
construção coletiva a partir do preenchimento da consulta prévia que segue em anexo.

Atenciosamente,

Comitê Facilitador da Plataforma MROSC

1 Link para Inscrição:
http://plataformaosc.org.br/ja-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-8o-encontro-nacional-de-signatarias
/
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