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INTRODUÇÃO
A II Plenária das Plataformas MROSC Estaduais aconteceu no dia 31 de 

agosto de 2021, em formato virtual, reunindo pessoas e organizações de cinco 
estados. O Encontro contribuiu para o fortalecimento da organicidade institu-
cional da Plataforma MROSC por meio da potencialização de suas bases regio-
nais e territoriais de articulação política. O evento contribuiu para a Agenda 
MROSC e faz parte do projeto de Fortalecimento e Regionalização da Platafor-
ma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, se 
inserindo também no processo de preparação para o IX Encontro Nacional de 
Signatárias da Plataforma MROSC. 

A Plenária foi mediada por Domingos Armani, de acordo com a seguin-
te programação:

15h10

15h20

15h25

16h

16h20

17h

Boas vindas, apresentação dos participantes e equipe do 
Projeto;

Conversa sobre Mobilização do PL 4113 e apresentação da 
pauta;

Apresentação do plano de comunicação para as Platafor-
mas Estaduais;

Apresentação do GT Tributário e GT de Interiorização e 
Formação;

Enquete sobre os desafios do contexto para a Agenda 
MROSC e possibilidades de aperfeiçoamento; 

Encerramento e convite para atividades e editais vigentes

Plenária das Plataformas MROSC Estaduais 2021
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1
PERFIL DAS/OS PARTICIPANTES E INSCRITOS/AS

Em relação às pessoas inscritas e participantes da Plenária das Platafor-
mas MROSC Estaduais, algumas informações: foram 56 inscrições, sendo 19 
homens e 37 mulheres (66% do total). Durante a Plenária estavam presentes 
em média 33 pessoas, dessas 22 preencheram o formulário de presença. 
Destaca-se uma participação similar em relação ao gênero: 10 homens e 12 
mulheres, representando organizações da Bahia, de Pernambuco, do Distrito 
Federal e Minas Gerais, além de uma organização do Amapá. 

Em uma pesquisa recente do Grupo de Trabalho de Interiorização e 
Formação, 33 municípios de 16 estados participaram da consulta, mostrando 
a presença e envolvimento de mais estados além dos que puderam partici-
par da Plenária. Destaca-se a ausência de alguns estados: Santa Catarina; da 
região norte (exceto a participação de uma pessoa do Amapá); da Paraíba, 
Alagoas e Espírito Santo, reforçando a importância de se incorporarem nas 
construções da Agenda MROSC. Dentre os possíveis motivos para a não 
participação, pode-se considerar a própria pandemia, o contexto político, 
econômico e social e suas consequências de sobrecarga, de dificuldade de 
participação no formato remoto também pela dependência de acesso à in-
ternet, e outras circunstâncias que podem ter colaborado para as ausências. 
Ao final do relatório, consta a relação das OSC participantes (Anexo I).

19
homens

37
mulheres

56 
inscritos

Representando organizações da Bahia,  
de Pernambuco, do Distrito Federal e Minas Gerais, 
além de uma organização do Amapá. 
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MOBILIZAÇÃO DO PL N. 4113/2020
O Projeto de Lei n° 4.113/2020, elaborado conjuntamente pela Frente 

Parlamentar Mista em Defesa das OSC e pela Plataforma MROSC, busca garan-
tir maior segurança jurídica para parcerias com as OSC1. O PL n. 4113/2020, 
de autoria do Deputado Afonso Florence e outros/as 50 deputados/as, es-
tabelece regime jurídico transitório para as parcerias entre o poder público 
e as OSC durante a pandemia, garantindo a liberação de recursos, assegu-
rando ao menos 70% dos repasses vinculados à parceria, com possibilidade 
de revisão do plano de trabalho, metas e resultados no prazo de 180 dias da 
entrada da sua possível aprovação. Permite, também, a celebração de par-
cerias emergenciais, relacionadas a efeitos diretos e indiretos da pandemia.

A Plataforma, com a Frente Parlamentar Mista em Defesa das OSC mo-
bilizou a sociedade, reforçando a ação de parlamentares que apresentaram 
o PL, para derrubar o veto integral do Presidente. Melissa Mestriner, con-
sultora legislativa da Plataforma MROSC, apresentou a carta às signatárias
(Anexo 2) convocando-as para a mobilização da derrubada do veto.

1 Mais informações podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: http://plataformaosc.org.br/proje-
to-de-lei-4113-2020-e-discutido-em-audiencia-publica-promovida-pela-comissao-temporaria-da-covid-19/ 

2

O PL 4113, estabelece regime jurídico transitório para as parcerias entre o poder público e 
OSC durante a pandemia, garantindo a liberação de recursos, assegurando ao menos 

70% dos recursos vinculados à parceria

1 Mais informações podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico:  
http://plataformaosc.org.br/projeto-de-lei-4113-2020-e-discutido-em-audien-
cia-publica-promovida-pela-comissao-temporaria-da-covid-19/ 
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APRESENTAÇÃO DO  
PLANO DE COMUNICAÇÃO

 O trabalho da comunicação perpassa toda a proposta e atuação da 
Plataforma MROSC, sendo fundamental para o alcance e força desejada. Foi 
apresentado, por Isis Dias e Nívea Martins, o plano de comunicação que está 
sendo executado para cumprir tais objetivos, explicando que 

o eixo comunicativo da Plataforma MROSC, apesar de 
se reestruturar em proposta atual, é norteado pelos 

processos observados e diálogos com a equipe técnica, 
Comitê Gestor do Projeto e Comitê Facilitador, além 

de se sustentar pelas bases e objetivos comunicativos 
já estabelecidos pela Plataforma, respeitando, assim, 

seus processos de desenvolvimento, aperfeiçoando os 
pontos fortes e reformulando as fraquezas.

Através do site da Plataforma MROSC, principal meio de informação 
para todos os seus públicos, consegue-se aprimorar o marketing digital, ma-
ximizando os resultados das demais redes sociais, além de ser vitrine e fonte 
de informação segura e estática para auxiliar a assessoria de imprensa. O site 
está com novo layout, tornando-se mais intuitivo e organizado. Além de ser 
utilizado como fonte de informação fixa, também se pretende aprofundar a 
conexão com as redes sociais. 

7
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Apresentação realizada sobre o novo layout do site da Plataforma MROSC

Orientações apresentadas sobre a interação do site com as Plataformas Estaduais

Objetiva-se fazer uma integração da comunicação com as Plataformas 
Estaduais, e para isso estão sendo disponibilizados materiais para orientação 
e para integração visual. Entre esses, há modelos editáveis e orientações na 
ferramenta CANVA, para que as Plataformas Estaduais consigam produzir os 
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materiais de acordo com as demandas e necessidades, não sendo obriga-
tório utilizá-los. São propostas para facilitar a comunicação e a identidade 
visual, como, por exemplo, o uso das logos padronizadas. 

Link de acesso ao material no CANVA: encurtador.com.br/dDJPY

Reforça-se a obrigatoriedade por parte das Plataformas Estaduais de 
enviar um e-mail à comunicação para aprovação antes das publicações, ain-
da que baseadas nos modelos disponibilizados. Para divulgação nas redes 
sociais da Plataforma MROSC, há o formulário de divulgação. Todos os for-
mulários e links estão no Manual de Recomendação para Comunicação, 
que pode ser pedido para a equipe, assim como dúvidas ou orientações em 
relação às publicações, fluxos e processos de comunicação. 

Também foram dados informes sobre o uso do aplicativo WhatsApp: 
hoje são vários os grupos ativos - o geral/ nacional e o das Plataformas Esta-
duais. O funcionamento proposto para o grupo é a divulgação, mas percebe 
-se que não estão cumprindo esse papel de acordo com seu potencial, pela 
saturação de informações presentes nos diversos espaços. Para qualifi-car o 
processo de divulgação de informações, decidiu-se criar um canal de 
comunicação da Plataforma MROSC, evitando o excesso de informações.

9
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Além disso, será organizado também um grupo com pessoas de refe-
rência de cada Plataforma Estadual, para conectar a comunicação nacional 
e as estaduais, potencializando a comunicação e facilitando as trocas. Para 
tal participação, não é necessária formação ou experiência na área, sendo 
pensadas também oficinas para orientação e ajuda. Solicita-se, além do en-
vio dessas indicações por estado para compor o grupo de comunicação (pelo 
formulário https://forms.gle/zjj2h3DKTnRgLT686), o retorno e feedback so-
bre o novo layout do site e seu funcionamento. 

Queremo saber sua opnião sobre o novo Layout do site e seu funcionamento  
https://forms.gle/zjj2h3DKTnRgLT686

10

https://forms.gle/zjj2h3DKTnRgLT686
https://forms.gle/zjj2h3DKTnRgLT686


INFORMES SOBRE  
GT TRIBUTÁRIO E GT DE  

INTERIORIZAÇÃO E FORMAÇÃO
4.1 GT TRIBUTÁRIO

Na apresentação do GT, realizada por Luise Villares, foi feito o chama-
do para organizações que tenham interesse em compor o GT e ainda não 
estão incluídas. Dentre os temas da conjuntura atual, que fazem parte das 
discussões do Grupo de Trabalho, está a Reforma Tributária. Foi analisado, 
no mês de julho, um texto de Sílvio Sant‘Ana, em que pontua as principais 
bases de avaliação dos impactos financeiros da emenda constitucional pro-
posta pela Plataforma MROSC para a Reforma Tributária. 

Em suma, o GT tem refletido sobre as seguintes proposições legislativas:

PEC n. 45/2019, que está na Câmara dos Deputados e PEC n. 110/2019, 
do Senado Federal, que discutem a Reforma Tributária de maneira ampla; a pro-
posta de emenda constitucional da Plataforma MROSC às PEC já foi apresentada;

PL n. 3.887/2020, que está na Câmara dos Deputados; trata dos tribu-
tos a nível federal que podem impactar as OSC;

PL n. 2.337/2021, que está na Câmara dos Deputados; trata sobre o 
imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. A principal proposta é 
o fim dos juros sobre capital próprio. O PL entrou na pauta para ser votado,
porém adiaram mais uma vez. O texto faz parte do pacote da Reforma Tri-
butária, e o ponto central para o GT será discuti-lo e ver como as OSC estão
dentro desse processo. Está sendo articulada com a assessoria legislativa
uma reunião para setembro em que se discuta o tema, sendo importante

11
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que as OSCs interessadas participem do grupo, de reuniões e eventos para 
que se chegue em uma unidade de direcionamento. 

Registro: apresentação do GT Tributário por Luise Villares

4.2 GT DE INTERIORIZAÇÃO E FORMAÇÃO 
Apresentado neste evento por Eliana Rolemberg, Consultora Política 

da Plataforma MROSC e representante da CESE no Comitê Facilitador da Pla-
taforma, e Isis Dias, Assessora de Comunicação da ELO e da Plataforma, o 
GT de Interiorização e Formação vem como uma indicação do VII Encontro 
Nacional de Signatárias. Desde sua criação, muitas pessoas se inscreveram, 
porém a regularidade de participação tem sido baixa. Para entender o que 
seria pertinente priorizar para o programa de interiorização e formação, foi 
realizada uma consulta às OSC signatárias, em que 50 responderam. Após 
a sistematização dessas respostas, foi realizada uma nova orientação mais 
específica, focando na capilaridade da Plataforma e para orientar de fato os 
próximos passos para responder às demandas. Ao todo, 33 municípios parti-
ciparam da consulta, de 16 estados. 

Percebeu-se, a partir das consultas, pontos que foram ressaltados rela-
cionados à capilaridade e formação: comunicação (externa, interna, criação 
de campanhas) e a necessidade de discutir a mobilização de recursos e a 
agenda ampla MROSC. Destaca-se a necessidade de um resgate da luta pelo 
MROSC, da linha do tempo e trajetória, visto que parece não estar plenamen-
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te interiorizada e incorporada, também pelo grande aumento no número de 
signatárias. Para tirar dúvidas e encantar as signatárias com a proposta de 
capilaridade, de interiorização, de formação sobre o MROSC, decidiu-se rea-
lizar pelo GT uma campanha até outubro para uma roda de conversa aberta, 
buscando e motivando as signatárias, também dos estados ausentes. 

Registro: apresentação do GT de Interiorização e Formação, por Eliana e Isis

Foi trazido por Isis a importância do encantamento pela proposta e 
construção da Plataforma MROSC, e a dificuldade disso acontecer quando as 
informações não chegam às pessoas. A pergunta “o que é signatária?”, que 
apareceu em uma atividade da Plataforma MROSC, faz refletir que não ne-
cessariamente todas as pessoas envolvidas e próximas à Plataforma sabem 
dos termos, das funções e instâncias, e que mobilizar para gerar dúvidas 
e conversar sobre o que é essencial. Reforça-se a importância das diferen-
tes formas de comunicar, tanto em linguagem técnica, quando necessário, 
quanto documentos com uma comunicação mais popular e acessível, o que 
impacta também na interiorização e envolvimento de mais representantes 
de signatárias. 

13



DINÂMICA DA ENQUETE
Domingos Armani, que facilitou o VII Encontro Nacional e acompanhou 

as construções anteriores da Plataforma MROSC, foi convidado para facilitar 
também essa Plenária. Como preparação e conexão com o IX Encontro Na-
cional, que será realizado em setembro de 2021, apresentou duas perguntas 
para serem respondidas em um formulário pelos participantes da Plenária:

Quais são os principais desafios do atual contexto para a Agen-
da MROSC? Até 03 tópicos/ por pessoa. Serão escolhidos até 6 
mais citados.

Indique 3 coisas que a Plataforma MROSC deve fazer para se 
aperfeiçoar (organização, mobilização e governança) e dar con-
ta dos desafios do contexto. 

Após os minutos disponibilizados para as pessoas presentes preenche-
rem o formulário, foram lidas as 20 respostas. Sobre os desafios trazidos na 
primeira pergunta, a maior parte deles remete ao próprio campo da 
Plata-forma e a desafios amplos do movimento social e das OSC: debate 
sobre a Reforma Tributária; fragilização da credibilidade das 
organizações; o forta-lecimento da rede de OSC em regiões mais 
vulneráveis e os desafios para interiorização; distribuição das 
representatividades e participações para oxi-genar as discussões; formação 
e compreensão dos processos para fomentar um maior envolvimento. 

Outras respostas trazem desafios do contexto geral, como perda de 
direitos, ameaça à democracia, criminalização das OSC, desafios tributários 
e de implementação da lei, assim como o próprio contexto da pandemia 
e suas dificuldades, dentre elas o modo virtual adotado para seguir o dis-
tanciamento social. Também foi apontado o desafio de chegar informações 
como editais e oportunidades, especificamente para a região norte do país. 

?

?
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Domingos refletiu sobre a fragilização política e financeira das OSC e do mo-
vimento social, de tal forma que é difícil separar os desafios dos contextos 
dos desafios da própria existência da Plataforma, das OSC e dos atores polí-
ticos. 

Sobre os caminhos para a Plataforma MROSC para dar conta dos de-
safios e se aperfeiçoar, destaca-se a comunicação: fortalecer e sofisticar a 
estratégia comunicativa da Plataforma, fazer as informações chegarem com 
rapidez e alcance, de forma diversa a mais lugares. Também chama atenção 
a indicação da necessidade de intensificar as formações e a divulgação de 
informações e oportunidades sobre mobilização de recursos e sustentabili-
dade financeira. Aparece a demanda por integração e articulação, também 
em defesa dos direitos fragilizados no momento; a ampliação da represen-
tatividade e pertencimento nos estados, pelo chamado e divulgação da Pla-
taforma para que agregue e mobilize ainda mais pessoas; o compromisso e 
envolvimento dos estados para implementar o decreto do Marco Regulató-
rio; a utilização do site para visibilidade e divulgação de causas e ações. 

Em resumo, aparece nas duas perguntas da enquete com mais força: a 
dificuldade jurídica no contexto nacional; carências e dificuldades do campo 
mais amplo do movimento social de defesa de direitos em termos de susten-
tabilidade política e financeira; e indicações de que a plataforma poderia for-
talecer atividades de comunicação, de formação e apoiar também na área 
de mobilização de recursos. 

Registro: Participantes da Plenária ao final do encontro
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 Após a apresentação das respostas da enquete e da síntese realizada 
por Domingos Armani, foi compartilhada por Igor Ferrer a agenda com os 
próximos eventos desse ano de 2021, assim como informações sobre os 
editais e projetos vigentes para as signatárias.

Registro: Apresentação da Agenda de 2021 por Igor

16



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Eliana trouxe, ao final da Plenária, que o encontro focou na comunica-

ção e na interiorização, e os trabalhos que vêm sendo propostos pelos GTs 
contemplam os aspectos trazidos pelas pessoas participantes. Percebe-se 
que algumas ferramentas da Plataforma MROSC ainda não são devidamente 
conhecidas ou apropriadas, como por exemplo o Boletim Somos MROSC, 
que regularmente divulga informações e notícias do que está acontecendo 
no Parlamento. Quem sabe, portanto, pensar os aperfeiçoamentos a partir 
das ferramentas que já foram construídas e que podem ser ampliadas, dando 
uma resposta melhor em termos de chegar em mais pessoas e organizações. 
 Muitos aspectos relevantes foram trazidos em relação à construção 
da Plataforma MROSC nos estados, aparecendo também o quanto ainda há 
para conversar e discutir para avançar. Vê-se um saldo positivo no processo 
de interiorização, com o aumento das signatárias, vindo com isso os desafios 
de integração e articulação citados ao longo da Plenária e que terão conti-
nuidade no IX Encontro Nacional de Signatárias. O caminho está sendo cons-
truído e se mostra fundamental a participação ativa das organizações nesse 
processo: os desafios são imensos e a potência da força coletiva também. 
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ANEXOS
ANEXO I

Lista de presença na Plenária das Plataformas MROSC Estaduais 
2021 (assinada por Formulário eletrônico)

OSC Pessoa representante Estado

AFABE Vinícius Gedeão Bezerra de Carvalho PE

Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero Juliana Cesar PE

Associação Agroecológica Quintal Verde Adriana Ribeiro de Gouveia PE

IBRASE Leonardo Pessoa Borges PE

Instituto Vanguarda Social André Carvalho PE

Instituto Brasileiro de Saúde e Educação Gilvan Dias da Silva PE

FOSC/BH Lirio Inacio Poersch MG

Instituto Citadelle Virginia Junqueira Rugani Brandão MG

Casa do Beco e Canal Vista da Laje Nilton César da Silva (Nil César) MG

Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais Leticia Carneiro Plachi Mansur MG

Instituto Atuar Sérgio de Cássio Souza Nascimento DF

Fundação Grupo Esquel Brasil Aldiza Soares da Silva DF

Cáritas Brasileira Luise Villares DF

Cáritas Brasileira Igor Ferrer DF

OSC representada por Nívea Martins Pereira Nívea Martins Pereira DF

Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia Tiago Leonardo Alves Muniz BA

APAE Salvador Ana Lucia Godinho Mendes BA

CESE Eliana Bellini Rolemberg BA

CECUP-Centro de Educação e Cultura Popular Edmundo Ribeiro Kroger BA

ELO Ligação e Organização Isis Dias BA

ELO Ligação e Organização Candice Ferreira de Araújo BA

Associação Educacional Moriá Maria Benedita Gomes da Costa AP

18

7
Relatório - Plenária das Plataformas Estaduais 2021



Relatório - Plenária das Plataformas Estaduais 202119

ANEXO II

Carta da Plataforma MROSC às signatárias
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