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INTRODUÇÃO
A III Plenária das Plataformas MROSC Estaduais e articulações aconteceu 

de forma remota nos dias 4 e 5 de agosto de 2022. O evento estava previsto para 
ser presencial em Porto Alegre, porém, diante da  possibilidade de contaminação 
pela Covid-19, a Plenária foi adaptada para realização virtual. Pelas alterações de 
formato nos eventos nacionais, a sequência da realização dos eventos também 
mudou, tendo neste ano a realização da Plenária após o Encontro Nacional, que 
ocorreu nos dias 12 e 13 de julho. 

Durante os dois dias de evento, reuniram-se na Plenária as Plataformas e 
Coletivos estaduais da Plataforma MROSC para avaliação do momento conjuntu-
ral, trocas de informações sobre a articulação, avanços e desafios em cada um 
dos estados, conhecimento das deliberações do X Encontro Nacional das Sig-
natárias da Plataforma e para discutir encaminhamentos de incidência para o 
próximo período.
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1
PREPARAÇÃO PARA A III PLENÁRIA 

DAS PLATAFORMAS MROSC 
ESTADUAIS E ARTICULAÇÕES

1.1 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A mobilização para o Encontro foi realizada através de materiais informa-

tivos elaborados e encaminhados às organizações signatárias por e-mail, assim 
como disponibilizados no site da Plataforma MROSC e também divulgados nas 
redes sociais. Nos esforços de trazer o maior número de estados representados 
na Plenária, foi feito contato também diretamente com representantes de OSC 
participantes das Plataformas Estaduais e articulações, tanto para articular a ida 
a Porto Alegre quanto posteriormente para avisar das alterações e incentivar a 
participação no evento virtual. 

Materiais divulgados no Instagram @plataformamrosc
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1.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES
Para sabermos um pouco sobre quem são as pessoas e organizações que 

participam dos espaços e das discussões, seguem alguns dados. A inscrição para 
a Plenária foi feita por 76 pessoas, sendo 46 mulheres e 30 homens, proporção 
semelhante a das outras atividades da Plataforma MROSC. Em relação a quem 
preencheu a lista de presença na III Plenária das Plataformas MROSC estaduais 
e articulações:

Durante os dias 4 e 5 de agosto, 50 pessoas preencheram o formulário de 
presença, sendo 25 mulheres, 23 homens e dois registros que assinaram por sua 
organização sem identificação pessoal. As 50 pessoas participantes representam 
44 organizações, listadas em anexo neste relatório (Anexo I). 

Dos 13 estados presentes, destaca-se a grande participação de pessoas da 
Bahia (12), Rio Grande do Sul (7), Minas Gerais (5) e Acre (5). Além desses estados, 
estavam presentes organizações do Distrito Federal, Amapá, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Observou-se, por 
fim, uma adesão consideravelmente maior (dobro de participantes) que na últi-
ma Plenária das Plataformas Estaduais, realizada em 2021, também em formato 
virtual. 

76 Inscritos 46 
Mulheres

30
Homens

Participantes

25
Mulheres

23
Homens

Dos 13 estados 
presentes, 
destaca-se

BA 12

MG 5

RS 7

ACRE 5
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ABERTURA DO ENCONTRO
 

O primeiro dia da Plenária foi iniciado com uma mística, apresentada por Nil Cé-
sar, convidando as pessoas presentes a pensarem sobre os diferentes papéis na 
sociedade e os desafios do nosso tempo. 

Mística de acolhida do Seu Zé, apresentado por Nil César, da Casa do Beco/ MG

Em seguida, a mediadora Daniela Tolfo fez a abertura do dia e apresentou 
a seguinte programação:

2
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2.1 PRIMEIRO DIA DA III PLENÁRIA DAS 
PLATAFORMAS MROSC ESTADUAIS E 
ARTICULAÇÕES
2.1.1 SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONJUNTURA DO ENCONTRO NACIONAL 

Mauri Cruz, do Instituto IDhES e do CAMP, apresentou brevemente uma 
síntese da discussão da conjuntura feita no X Encontro Nacional das Signatárias 
da Plataforma, realizado em julho, com a proposta de socializar um pano de fun-
do para as discussões seguintes. 

 
Apresentação da síntese da análise de conjuntura, feita por Mauri Cruz

A síntese apresentada por Mauri traz as mudanças profundas acontecendo 
no mundo, como as alterações no modo de trabalho, a revolução tecnológica, 
a aceleração da concentração de riqueza e o desequilíbrio político-econômico 
global. Tais mudanças provocam crises sistêmicas interdependentes: a crise so-



III PLENÁRIA DAS PLATAFORMAS MROSC ESTADUAIS E ARTICULAÇÕES 10

cial, ambiental, econômica e da democracia (que põe em xeque a legitimidade 
das instituições). Essas crises combinadas aumentam as emergências do nosso 
tempo, atingindo de forma intensificada povos indígenas, quilombolas e povos 
originários, agravando o cenário de fome, desemprego e desigualdade, além das 
emergências políticas como a violência e a criminalização dos movimentos. Por 
consequência, se aumenta a demanda de políticas sociais e impacta o ambiente 
de atuação das organizações, em um momento de fragilização das próprias OSC. 

Diante desse cenário, para além da conjuntura eleitoral, aparecem alguns 
desafios, entre eles: o fortalecimento das articulações das OSC, entre elas a Plata-
forma MROSC; a construção de um ambiente favorável para atuação sustentável 
das OSC; a promoção de ações que visem o reconhecimento e legitimidade como 
organizações; e a construção de estratégias para a sustentabilidade política e 
financeira. 

2.1.2 APRESENTAÇÃO DOS ESTADOS E ARTICULAÇÕES
Após a apresentação breve do cenário em que o país e as organizações se 

situam, abriu-se o espaço para que representantes das Plataformas Estaduais e 
articulações apresentassem a situação em que estão, os avanços, desafios e expe-
riências para compartilhar com as pessoas participantes. Antes da Plenária, foi en-
viado às Plataformas Estaduais um formulário com um roteiro para contribuir na 
sistematização das respostas, servindo de preparação para otimizar o encontro. 
 
Segue o resumo do breve relato de cada estado:

 Acre (representado por Álvaro): feito suporte técnico às organizações pelo 
Advocacy online para o fortalecimento das lutas e movimentos; construção 
da Lei Estadual através do GT da Plataforma do Acre, feita a incidência políti-
ca com o governo estadual pela assembleia legislativa; criada uma comissão 
envolvendo 5 secretarias do estado e 5 organizações da sociedade civil, com 
minuta a partir da proposta da Bahia, a ser apresentada em agosto. 

 Amapá (representado por Bena Costa): dificuldade em alimentar a Platafor-
ma MROSC na região; em plenária decidiram encaminhar formação para as 
OSC que participam dos conselhos sobre o Marco Regulatório; organizando 
para fazer a Caravana Amapá, estão levantando dados sobre as OSC. 
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  Bahia (representada por Rosa Maria): realizaram o planejamento estratégi-
co da Plataforma estadual em março; em execução o projeto de interiorização 
da Agenda MROSC Bahia; formação contínua com as organizações e revisões 
da própria lei, trabalhando também em torno das demandas trazidas pelas 
organizações; estão realizando levantamento sobre as ações territoriais das 
organizações, como estão acompanhando a agenda MROSC, como estavam 
pelos impactos pós-pandemia. Dos avanços, implementaram neste ano a se-
cretaria executiva, aprofundando nas questões de governança. Dos desafios, 
a minuta do PL, com necessidade de avançar em alguns temas (como o cará-
ter deliberativo do conselho). 

  Ceará (representado por Glória): articulações com governo do estado, a 
partir de 2018 há o decreto para adequar ao estado a Lei Nacional do MROSC; 
realizaram a Caravana; agora estão no desafio de retomar a agenda para a 
interiorização.

 Distrito Federal (por Lúcia Feitosa): mobilização com a Caravana para dis-
seminar informações, conseguiram acompanhar algumas cidades satélites, 
participação muito positiva e valiosa; avaliação em junho dos desafios e estra-
tégias, eleição do novo CF do DF; carta para os candidatos em um cenário de 
difícil diálogo com o executivo; comissões para acompanhar mais de perto e 
avançar na participação social (grande desafio da plataforma estadual).

 Maranhão (por Maria): o maior avanço foi encontrar pessoas com quem 
puderam conectar, não estão realmente organizados ainda, mas vão iniciar a 
mobilização a partir da lista de signatárias.

 Minas Gerais (Nil César e Hermano): 134 organizações inscritas no projeto 
Plataforma MROSC MG em Movimento; hoje são 85 signatárias da plataforma 
MROSC MG e 41 delas foram depois de março/2022 processo de mobilização 
para sair do WhatsApp para se tornar de fato uma rede; Plataforma hoje tem 
9 GTs; Carta aos Candidatos para os cargos estaduais; realização de 7 “Cafés 
com MROSC”; perspectiva de agenda comum com CONFOCO BH. 

 Pernambuco: dificuldades na mobilização e no entendimento das organizações 
de possibilidades de atuação pela Plataforma MROSC, gerando um afastamento. 
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  Rio De Janeiro (por Alex Gomes): dificuldade na regulamentação da lei 
MROSC no estado, abordaram o tema em reuniões com órgãos do poder pú-
blico. 

 Rio Grande Do Sul (Nilene por Porto Alegre): estão discutindo com as mais 
de 300 OSC do fórum a importância de participar da plataforma, há dificulda-
de das OSC de entender como funciona, adesão ainda é baixa. (Mauri Cruz): 
várias reuniões com OSC próximas; a última grande ação foi na pandemia 
quando houve suspensão dos repasses às OSC; diante de tantas articulações 
com as mesmas OSC, há uma dificuldade de adesão, estão no processo de 
convencimento das OSC da regularidade de encontro da Plataforma; Por uma 
necessidade concreta diante da dificuldade de prestação de contas, vê-se uma 
reaproximação das OSC. 

  São Paulo (por Aguinaldo): grande número de organizações comprometidas 
com a plataforma nacional, mas dificuldades de mobilização estadual; pontos 
de força maiores na capital; articulações para criar espaço de encontro das 
organizações com o poder público; em SP não há muitos avanços, é um dos 
estados que não implementa o SUAS; mais comum a articulação por áreas de 
atividade (fórum de assistência social, de educação); compromisso de repac-
tuação das tarefas e a criação do espaço de diálogo com poder público, sendo 
o CONFOCO um interesse e uma possibilidade. 

 Sergipe (Alex): avanços na relação com o poder público e na articulação en-
tre as OSC; iniciaram processo de construção do CONFOCO por projeto de lei; 
juntaram com organizações que atuam no interior para avançar nos municí-
pios, rodas de diálogo para reforçar a necessidade de parceria e superação 
dos impasses; realização de seminários, audiências públicas; desafios na cria-
ção de um fundo específico para acesso das OSC e da garantia de instalação 
do CONFOCO. 

 Tocantins (Luciano): o Encontro Norte aconteceu, ainda não avançaram mui-
to na consolidação das plataformas estaduais; necessidade de maior articula-
ção para avançar na Lei 13019/2014.
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 Além das contribuições dos estados, Candice Araújo, assessora do ELO, 
compartilhou algumas informações. Pelo projeto atual que a Plataforma está 
executando com apoio da União Européia, finalizou-se a etapa das Caravanas, 
em que foram 13 Caravanas realizadas. Foi iniciado o segundo bloco, que con-
templa as atividades regionais ocorreu já no Acre e as próximas atividades regio-
nais serão no Nordeste, seguido pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foi 
observado um avanço nos estados que estão se articulando, reforçando a grande 
potência em fortalecer a sociedade civil quando há esse trabalho conjunto. 

Em seguida, Mauri apresentou a síntese das falas das plataformas  
estaduais e articulações, pontuando as principais questões que surgiram:

Em relação à sensibilização das OSC:
 Visitas às OSC
 Caravanas Virtuais
 Caravanas Presenciais
 Rodas de Diálogos
 Interiorização da Agenda MROSC
 Processo de rearticulação das OSC com a agenda MROSC
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Em relação à facilitar o diálogo com o poder executivo:
 Negociação de Projetos de Lei para regulamentar o MROSC;
 Pressão política para criação ou funcionamento do CONFOCO;
 Negociação de termos dos editais publicados;
 Criar espaços para diálogo das OSC com o Poder Público;
 Luta pela defesa dos Conselhos (para além do CONFOCO);

Promover também:
 Articulação com o Poder Legislativo (PL);
 Articulação com o Ministério Público (MP);
 Articulação com o Tribunal de Contas do Estado (TCE);
 Apresentação da Carta aos Candidatos em defesa da Agenda MROSC 

(federal e a nível estadual).

Questões gerais apontadas:
 Levar em conta a Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc e os valores que se-

rão disponibilizados para as cidades, necessidade de fiscalizar e divulgar;
 A classe política não está a favor de Conselhos com poder político real, e 

sim de caráter mais consultivo;
 Pensar diálogos com os movimentos sociais menos tradicionais, em es-

pecial, com movimentos identitários, interseccionais, que incluam jovens, 
pessoas negras, LGBTQIA+, quem não tem CNPJ: como dialogar com esses 
segmentos? Estariam fora do ambiente normativo?;

 O custo da regularidade para as OSC está sendo imoral (cerca de 10% dos 
gastos), valores significativos a serem pagos para advogados, contadores, 
etc.

Foram reafirmados os Eixos da Agenda MROSC:
 Contratualização;
 Certificação;
 Sustentabilidade.
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Entre os comentários sobre as contribuições das Plataformas Estaduais, 
falou-se da relevância da questão econômica e da grande dificuldade de obten-
ção de recursos, impactada pela dificuldade de avanço na implementação da le-
gislação. Foi sugerido pensar em sustentabilidade e recursos para o funciona-
mento das organizações também, para além dos recursos diretamente para as 
atividades das OSC aos públicos atendidos. 

Reforçou-se, ainda, o eixo que une as organizações na Plataforma MROSC: 
criar um ambiente regulatório adequado para que as OSC possam funcionar de-
vidamente e atender da melhor forma as demandas da população. Para isso, 
cabe seguir a tarefa coletiva de disseminar e convocar para que haja boas articu-
lações, que vêm resultando em avanços importantes ainda que em um ambiente 
e momento extremamente hostil. 

 
Encerramento do primeiro dia da Plenária

 

 O primeiro dia foi encerrado pela Daniela Tolfo, que agradeceu aos parti-
cipantes e retomou as pautas propostas para o segundo dia. 
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2.2 SEGUNDO DIA DA III PLENÁRIA DAS 
PLATAFORMAS MROSC ESTADUAIS E 
ARTICULAÇÕES
2.2.1 RETROSPECTIVA DO DIA ANTERIOR

 No segundo dia da Plenária, Daniela Tolfo apresentou um resgate do dia 
anterior após as boas-vindas. Orientou, ainda, sobre o processo de debate em 
torno dos seis temas previstos: CONFOCO, Reforma Tributária, Processos Presta-
ção de Contas, Comunicação, GTs Interiorização e Tributário, e Sustentabilidade. 

2.2.2 SÍNTESE DAS ESTRATÉGIAS PARA O PERÍODO 2022/23
Foram apresentados os acúmulos do Comitê Facilitador sobre os temas 

para basear o debate, trazendo os atuais compromissos e envolvidos em cada 
um dos tópicos. 

 
Apresentação sobre o CONFOCO, por Eliana  
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Em relação ao CONFOCO, Eliana Rolemberg, rapresentante da CESE no Co-
mite Facilitador da Plataforma MROSC, apresentou que o mesmo está previsto no 
Art.15 da Lei nº 13.019/2014, e foi instituído para garantir um espaço de articulação 
e diálogo entre governo e sociedade civil sobre a política de fomento e colabora-
ção. Não é previsto apenas nacionalmente, mas também em estados e municípios, 
ficando a decisão de sua criação vinculada ao processo de regulamentação da Lei. 

O CONFOCO, na sua criação, deve obedecer a mecanismos de participação 
social, ter uma composição paritária e possuir Secretarias Setoriais (responsáveis 
pela execução das parcerias e diálogo com organizações e movimentos) e Secre-
tarias de Gestão (em apoio ao novo modelo de parcerias com OSC). No momento, 
há o CONFOCO estadual da Bahia, o municipal de BH, em construção no Acre e 
mobilizações pelo CONFOCO em Sergipe e no Distrito Federal. Eliana encerrou 
a introdução do tema com um convite: “Vamos multiplicar os CONFOCOs para 
fortalecer nossa luta?”

Um formulário será enviado por e-mail para mapear o andamento do de-
bate sobre o CONFOCO nos estados e municípios, utilizando indicações de per-
guntas para pensar como mobilizar a sociedade civil e o poder público para o 
avanço da pauta1. 

 
Silvio Sant’Ana apresentando sobre Reforma Tributária

1  Alguns materiais sobre CONFOCO podem ser encontrados nos seguintes endereços: 
http://plataformaosc.org.br/confoco-guia-para-motivar-a-participacao-da-sociedade-civil/
http://www.confoco.serin.ba.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias/confocobh
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Na sequência, Silvio Sant´Ana, rapresentante da Fundação Esquel no Comi-
te Facilitador da Plataforma MROSC, introduziu aspectos sobre o tema da Refor-
ma Tributária, entre eles a reivindicação antiga de que as OSC, por suas especi-
ficidades, devam ter algumas vantagens do ponto de vista tributário. Desde 1994 
até o momento, viu-se um aumento dos encargos e tributos para as entidades, 
explicitando uma injustiça tributária, em conjunto com a redução dos incentivos. 
A Plataforma MROSC vem construindo a proposta de: reduzir a carga tributária; 
aumentar as possibilidades de receita das entidades por meio de doações; regi-
me especial para as entidades, considerando que em sua maioria são OSC pe-
quenas (atualmente, as organizações pequenas são tratadas juridicamente como 
grandes empresas). 

 
Início da apresentação da Comunicação

Os pontos sobre Comunicação foram trazidos por Nivea Martins e Angelica 
Tomassini, que iniciaram reforçando o comunicar como uma ferramenta para as 
organizações terem sua própria narrativa e visibilizar suas construções. Foi im-
plementado o Novo Plano de Comunicação, criando novos conteúdos nas redes 
sociais e introduzindo a Plataforma MROSC em outras redes. No site, cotidiana-
mente são feitas novas postagens e atualizações (plataformaosc.org.br/), haven-
do um espaço na página com materiais específicos das plataformas estaduais. 
Além disso, são publicados no Instagram e Facebook conteúdos sobre as ativida-
des e informações, e no YouTube as gravações e vídeos. 

https://plataformaosc.org.br/
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 A equipe de comunicação reforçou também a importância do uso dos For-
mulários de Divulgação, que servem para enviar para a equipe compartilhar nas 
páginas. É fundamental enviar com a devida antecedência para que as pessoas 
responsáveis tenham tempo de divulgar os próximos eventos.2 Antes de publicar 
o material, orienta-se os projetos que têm apoio do Fundo OSC enviarem para 
aprovação, conforme o 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. 

Angelica trouxe também alguns dos acordos para manter a proposta e o 
sentido da comunicação planejada, informando que as datas para uma capaci-
tação básica serão divulgadas em breve e não são necessários conhecimentos 
específicos prévios para participar. 

2  FORMULÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Dubd_TgiL6Rzm2pDrLNXwL-
GOURF4Nkqr99CcTH5fL98/closedform 

FORMULÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO

https://docs.google.com/forms/d/1116bYJ9l97SeQykXhJMjtQuHqxoZPtoNp1xh20PYZFE/viewform?ts=5f10c869&e-
dit_requested=true 

 FORMULÁRIO DE EVENTOS PASSADOS

https://docs.google.com/forms/d/1gSldJZ-UIrymqjJyviLDTZVi0IPt52SBfRh2PD-l-K0/viewform?ts=5f10c835&edit_reques-
ted=true 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Dubd_TgiL6Rzm2pDrLNXwLGOURF4Nkqr99CcTH5fL98/closedform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Dubd_TgiL6Rzm2pDrLNXwLGOURF4Nkqr99CcTH5fL98/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1116bYJ9l97SeQykXhJMjtQuHqxoZPtoNp1xh20PYZFE/viewform?ts=5f10c869&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1116bYJ9l97SeQykXhJMjtQuHqxoZPtoNp1xh20PYZFE/viewform?ts=5f10c869&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gSldJZ-UIrymqjJyviLDTZVi0IPt52SBfRh2PD-l-K0/viewform?ts=5f10c835&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gSldJZ-UIrymqjJyviLDTZVi0IPt52SBfRh2PD-l-K0/viewform?ts=5f10c835&edit_requested=true
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Em relação às estratégias para o funcionamento devido do fluxo de comunica-
ção, destacou-se:
 
1) Grupo de referência: o grupo de referência voltado para comunicação foi cria-
do para ser um espaço de dúvidas, sugestões, divulgação em rede etc, possibili-
tando a participação de uma pessoa referência de cada estado. 

2) Blog das Signatárias: espaço criado dentro do site para publicação de ma-
térias mais longas e demais conteúdos mais detalhados das OSC, plataformas 
devem mandar para a comunicação para que postem.

3) Divulgação em rede: as redes sociais da Plataforma MROSC podem e devem 
ser usadas para divulgação de ações e atividades para além das ações via editais. 

4) Mapa das plataformas e articulações: o mapa foi construído a partir das 
informações coletadas até janeiro pelos formulários; para atualização e comple-
mentação, espera-se o envio dos perfis das plataformas e articulações para a 
equipe. 

Em seguida, abordou-se o tema do GT de Interiorização e Formação 
pela Candice Araújo, que apresentou os nomes e organizações de quem compõe 
atualmente o GT, conforme consta a seguir: 

GT DE INTERIORIZAÇÃO E FORMAÇÃO

OSC EMAIL

Candice Araújo
Angelica Tomassini

candice@elobrasil.org.br
Comunica@elobrasil.org.br

Fundação Esquel
elianarolembert@gmail.com
aldiza@esquel.org.br

JH9.ORG
Fundamg

UNISOL
Associação Agroecológica 

quintal verde

jh9.org@hotmail.com
wagner.faria@minasvoluntarios.org
carlosaspet@yahoo.com.br
adrianagouveiape@gmail.com

ELO

CESE

SIGNATÁRIAS
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Além disso, compartilhou o esforço realizado para garantir os encaminha-
mentos do último Encontro Nacional. Para isso, o GT formulou as seguintes es-
tratégias:

Fomentar a realização de caravanas estaduais;

Garantir a participação nas atividades nacionais a fim de assegurar a 
visibilidade da própria interiorização da Plataforma;

Fomentar o intercâmbio entre estados, como envio de material, com a 
contribuição a propostas de oficinas temáticas, entre outras formas;

Estimular o conhecimento e a interiorização do MROSC para além das 
capitais, buscar outras estratégias para chegar até o interior e zonas rurais;

Apoiar a elaboração de um manifesto de interesse social em MG;

Partilhar a proposta com a frente parlamentar em MG;

Buscar o apoio de emendas parlamentares, aproximando a articulação 
com as câmaras;

Utilizar outros aportes que apoiam a atuação das OSC, como empresas 
públicas e privadas para realização de outras formações;

Disseminar a carta sobre o processo eleitoral;

 Estimular a realização de audiências públicas. 

1

A2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Por fim, Candice apresentou que, a partir de um formulário divulgado en-
tre as OSC para a composição do GT, foram recebidas 50 novas contribuições de 
temas a serem priorizados pelo GT. Os temas mais indicados subsidiarão ativida-
des a serem realizadas nos próximos meses, a comunicação se dará, por e-mail, 
para todas as signatárias.

O GT Tributário foi apresentado por Luise Villares, da Cáritas Brasileira, 
que iniciou mostrando a atual composição do GT:

Luise resgatou que, no GT, foram feitas algumas discussões sobre a im-
portância da definição de proposições congruentes com uma Reforma Tributária 
que seja adequada às organizações. Os passos realizados foram no sentido de 
fortalecer uma incidência política dentro do Congresso Nacional e apresentar a 
proposta da Plataforma para uma reforma que contemple um regime específico 
e simplificado para as OSC.3 Portanto, as novas estratégias pensadas para o pró-
ximo período são:

3   No X ENS, foi estimulada a entrada de novas organizações no GT Tributário, caso alguém tenha interesse 
basta entrar em contato.
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Avaliação preliminar da Emenda Constitucional proposta pela Plataforma 
MROSC para a Reforma Tributária;

Análise e propostas de processos de incidência caso seja necessário;

Fomento do debate com as OSC signatárias;

Apoio aos mecanismos da democracia participativa previstos na 
Constituição Federal e no Orçamento Participativo;

Apoio ao tratamento diferenciado e simplificado nos campos: 
administrativo, tributário, fiscal e contábil, com defesa de efetiva redução 
de carga tributária e implementação de incentivos a doadores

Os acúmulos sobre o tema da Sustentabilidade da Plataforma e das articu-
lações locais foram apresentados por Igor Ferrer, rapresentante da Cáritas Brasi-
leira no Comitê Facilitador da Plataforma MROSC. Através do Fundo OSC - apoio da 
União Europeia - de 2020 até o momento, apoiou-se o processo a nível de imple-
mentação do MROSC e da regionalização, garantindo recurso para que algumas 
Plataformas Estaduais pudessem se organizar e avançar. Igor reforçou também 
que, ao se falar de sustentabilidade, pensa-se também na dificuldade de manter as 
pessoas-referência nestes diversos eixos após o financiamento das ações. Além da 
sustentabilidade econômica, existe também a sustentabilidade política, financeira 
e técnica. No atual contexto político, há uma maior dificuldade em mobilizar recur-
sos, somada à falta de um fundo permanente para a continuidade das atividades- 
chave, mas a Plataforma segue existindo além dos recursos logrados. 

2.2.3 DEBATE SOBRE ESTRATÉGIAS DE AÇÕES E SÍNTESE DAS PROPOSTAS

Apresentação da síntese dos temas por discutidos, pela mediadora Daniela 

1

2

3

4

5
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 Após a apresentação dos acúmulos, foram feitas contribuições pelos parti-
cipantes por falas e pelo chat, que ao final foram sintetizadas pela mediadora Da-
niela. Segue, então, a síntese das propostas da Plenária para Plano de Ação/
Implementação da Estratégia em cada estado e articulações:

CONFOCO

• Necessário ter uma abordagem mais política.
• Fortalecer como articulação com uma identida-

de da Plataforma.
• Atentar para qual política de parceria deve ser 

executada para não cair na burocratização.
• Trabalhar o papel da sociedade civil nos conse-

lhos através de processos de formação.
• CONFOCO como possibilidade de fortalecimen-

to das OSC e espaço permanente de diálogo, 
tanto com governos quanto com as OSC.

• Atentar para o perigo da burocratização dos 
CONFOCOs e para a não participação de mui-
tos conselheiros na Plataforma MROSC.

• Considerar a dimensão técnica, pois o CON-
FOCO também acompanha os meios para as 
políticas públicas serem executadas, como os 
termos de fomento e colaboração.

• Confoquinhos para estimular a participação e 
escuta.

TRIBUTAÇÃO

• Retomar o GT sistematicamente, definindo e 
registrando as linhas de ação.

• Atentar para OSC pequenas e das comunida-
des rurais.
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COMUNICAÇÃO

• Fazer também e com mais ênfase para fora, 
pois precisamos dialogar mais com o povo.

• Fazer alianças com a população para a necessi-
dade do Marco Legal.

• Mostrar a importância das OSC e da Platafor-
ma.

INTERIORI- 
ZAÇÃO E FORMAÇÃO

• Fortalecer a dimensão da formação, sendo um 
grande desafio de fazer acontecer, participa-
ção efetiva é de poucas pessoas.

SUSTENTABILIDADE

• Deve-se pensar na sustentabilidade das OSC e 
não primeiro da Plataforma.

• Urgente tratar do Fundo OSC voltado para for-
talecimento institucional das OSC.

• Proposta do Fundo público, mas também pen-
sar em outros tipos de fundo.

PROPOSTAS GERAIS

• Fortalecimento/empoderamento da sociedade 
civil.

• Ampliar relação com a Academia.
• Ampliar diálogo com os territórios e pesquisas 

resultantes desse diálogo.
• Estimular o intercâmbio entre as plataformas.

2.2.4 ENCERRAMENTO

Ao fim do segundo dia da Plenária, foi realizada a leitura da Carta aos Ele-
gíveis para aprovação das pessoas presentes (Anexo II). Eliana Rolemberg leu a 
carta e explicou que saiu como resultado do X Encontro, como uma carta públi-
ca e um compromisso importante da Plataforma com os elegíveis em 2022. Foi 
construída entre os membros do CF e disponibilizada virtualmente para avalia-
ção e sugestão de todas as signatárias, de forma a contemplar do melhor modo 
possível. 
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Leitura da Carta Compromisso por Eliana Rolemberg

Após a leitura, discutiu-se o que fazer com a carta, que objetiva compro-
meter não só candidatos a nível federal mas também estadual. A Carta resu-
me muito bem as demandas e características da Plataforma e signatárias, sen-
do muito elogiada nas falas. Demarcou-se a importância de divulgar nas mídias 
também, além da entrega física, sendo a mobilização um compromisso de todas 
as pessoas e signatárias, pois, conforme dito, “a carta é mais uma ferramenta de 
defesa da democracia”. 

 
Foto das pessoas participantes ao final do segundo dia 
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Após a aprovação da Carta, a III Plenária das Plataformas MROSC Esta-
duais e Articulações foi encerrada com a reprodução do videoclipe de “Sujeito de 
sorte”, do Belchior com Ana Cañas, trazendo a mensagem de seguir a caminhada 
necessária, ao lado de quem pretende construir o mesmo, com força e coragem.

 

 
Apresentação do videoclipe da música “Sujeito de Sorte”
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AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
 
 Após o evento, foi enviado às pessoas participantes um formulário de ava-
liação. Sete pessoas responderam, todas elas indicando grande satisfação com 
o evento e que a Plenária foi relevante e útil para seus trabalhos. No questio-
namento sobre a satisfação em relação a horário, programação, divulgação e 
atividades do primeiro e segundo dia, as respostas foram “muito satisfeito” e 
“satisfeito”, indicando o bom resultado da Plenária para os participantes. Entre os 
comentários, apareceram sugestões de realização de eventos de integração e de 
atividades presenciais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A III Plenária da Plataformas MROSC Estaduais e Articulações, após mu-

dança em seu formato presencial para virtual e logo em seguida ao X Encontro 
Nacional de Signatárias, teve uma participação significativa de signatárias em 
comparação à sua edição anterior, e contemplou os diversos momentos e situa-
ções que cada Plataforma se encontra atualmente. 

Nas falas e apresentações, vê-se o quanto de desafios circulam para que 
se concretize a Agenda MROSC e se supere as demandas das organizações, mas 
com igual potência se destaca toda a caminhada feita na Plataforma MROSC e 
nos estados até o momento, diante de um cenário político-econômico desfavo-
rável e com gigantescos entraves. O resgate apresentado na Carta Compromisso 
aos elegíveis foi elogiado, mostrando o reconhecimento do trabalho coletivo e o 
papel importante da Plataforma MROSC na construção de um ambiente regula-
tório favorável às organizações e à participação social. Os desafios são enormes, 
mas as forças também são! 

Acompanhe as redes da Plataforma MROSC:  
https://linktr.ee/redesplataformamrosc

3

https://linktr.ee/redesplataformamrosc
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ANEXO I 
Lista das organizações participantes 

Organização Plataforma Estadual 
ou Articulação

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MORIÁ Articulação Amapá

ABORDA -AP Articulação Amapá

Inntituto de açoes socioambientais - INASA Articulação Maranhão

Centro Comunitário da Vila Palmeira Articulação Maranhão

Instituto Mariana Articulação Maranhão

Aborda Plataforma MROSC Acre

UNISOLbrasil/Acre Plataforma MROSC Acre

Associação para o Desenvolvimento e Organização da 

Sociedade Civil - ADOSC
Plataforma MROSC Acre

ASSOCIAÇÃO AGA & VIDA Plataforma MROSC Acre

Associação de Redução de Danos do Acre/Aredacre Plataforma MROSC Acre

Fórum Baiano LGBT Plataforma MROSC Bahia

ELO - Ligação e Organização Plataforma MROSC Bahia

Movimento de Organização Comunitária - MOC Plataforma MROSC Bahia

Abong/Vida Brasil Plataforma MROSC Bahia

CESE Coordenadoria Ecumênica de Serviço Plataforma MROSC Bahia

Instituto Vida Por Vida Plataforma MROSC Bahia

ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA COMUNITARIA FAMILIA AGRI-

COLA DA REGIAO DE CICERO DANTAS - AECFARCIDA
Plataforma MROSC Bahia

Assoc. de Assis. Tec. A. Asses. aos Trab. Rurais e Mov. 

Populares - CACTUS
Plataforma MROSC Bahia

Grupo de Apoio a Prevenção a AIDS da Bahia Plataforma MROSC Bahia

Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia Plataforma MROSC Bahia

Instituto Atuar Plataforma MROSC Distrito Federal

Oika Tecnologia & Inovação Plataforma MROSC Minas Gerais

JH9.ORG Plataforma MROSC Minas Gerais
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Casa do Beco Plataforma MROSC Minas Gerais

Instituto Vanguarda Social Plataforma MROSC Pernambuco

Grupo Pela Vidda Niterói Plataforma MROSC Rio de Janeiro

Movimento de mulheres Maria Pimentel Marinho Plataforma MROSC Rio de Janeiro

Associação de Mulheres de Edson Passos, Mesquita ( 

Amepa )
Plataforma MROSC Rio de Janeiro

CAMP - Escola de Cidadania Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

PIQUETE FEIJÓ DO CAMPEADOR DA BOA VISTA - FA-

ZENDINHA
Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

ASAFOM - Associação de Apoio ao Fórum Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Ale-

gre

Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

INSTITUTO CULTURAL FILHOS DE ARUANDA Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

CAMP - Escola de Cidadania e Instituto IDhES Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

FÓRUM DE ENTIDADES Plataforma MROSC Rio Grande do Sul

Instituto Redes Plataforma MROSC São Paulo

INSTITUTO REDES PARA O DESENVOLVIMENTO Plataforma MROSC São Paulo

Centro Dom José Brandão de Castro Plataforma MROSC Sergipe

Associação de Moradores Residencial Parque dos cara-

jás e adjacências
Plataforma MROSC Sergipe

União Nacional das Organizações Cooperativistas Soli-

dárias
Plataforma MROSC Distrito Federal

Abong - Associação Brasileira de ONGs Plataforma MROSC São Paulo

Cáritas Brasileira Plataforma MROSC Distrito Federal

Ponto de Cultura Viola de Arame /Sindicato dos Músi-

cos do Estado do Tocantins / Associação de Moradores 

de Silvanopolis -TO

Estado do Tocantins

Cáritas Brasileira Regional Ceará Articulação MROSC Ceará

UNIÃO POPULAR PELA VIDA - UPPV Articulação MROSC Ceará

Fundação Esquel Plataforma MROSC Distrito Federal
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ANEXO II  -  CARTA AOS ELEGÍVEIS
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plataformaosc.org.br

Contato com a redação: mroscplatataforma@gmail.com

https://plataformaosc.org.br/
https://www.facebook.com/plataformaosc
https://www.instagram.com/plataformamrosc/
https://twitter.com/plataformamrosc
https://www.youtube.com/channel/UCIK3zzIHVrSg1aMOPl2Tjdw

