RELATO DA REUNIÃO DE 05/05/2011
EPJ DF
Pauta: Monitoramento Comunitário de Políticas Públicas
Texto de Leitura Prévias:
http://www.epj.org.br/arquivos/monitoramento_pp/visao_muncial_monitoramento_polit
icas_publicas.pdf
Participantes: Coracy Coelho, Geter Borges, Ronaldo Martins e Sergio Bueno
Local: Seminário Presbiteriano de Brasília
Comentários do Coracy Coelho sobre o texto na perspectiva dos trabalhos
desenvolvidos na Cidade Estrutural:
 Em algumas comunidades já existem trabalhos espontâneos de monitoramento
de políticas públicas em função de lutas por melhorias locais, contudo não é
sistematizado. O Fórum da Cidade Estrutural é um exemplo. A sistematização é
importante para organizar melhor e tornar os trabalhos mais produtivos.
 O material da Visão Mundial é um bom material, mas em alguns lugares serão
necessário orientações mais preliminares, por exemplo: como organizar uma
reunião, a importância de uma frequência regular, lista de presença, ata, etc.
Precisamos pesquisar
 Apesar da cidade Estrutural ser uma comunidade carente, a internet tem sido
uma boa ferramenta, em função da existência de alguns telecentros. O blog
Fórum Estrutural tem tido cerca de 5000 acessos mês. A ideia tem sido colocar a
comunidade no blog e os resultados estão sendo bons. Uma iniciativa
interessante foi a de um professor de alfabetização de jovens e adultos que
colocou como tarefa para os alunos escrever textos para o blog.
 O blog também ajudou a engajar jovens que participaram de uma oficina de
áudio visual. Eles foram convidados para documentar as reuniões e como
consequências terminaram participando das reuniões o que resultou no
engajamento. As publicações das fotos e filmagens, gerou um dialogo desses
jovens com algumas pessoas da comunidade que queriam entender melhor os
assuntos, o que animou ainda mais o engajamento deles.
 Uma das perguntas feita é se havia a necessidade de uma pessoa com dedicação
integral para um núcleo de monitoramento funcionar. O Coracy comentou que
uma pessoa com dedicação integral é naturalmente uma coisa muito boa, mas
não um elemento obrigatório. É necessário pelo menos um articulador, mas sem
a exigência de dedicação total de tempo. Igrejas podem animar a organização de
um núcleo de monitoramento na comunidade e o maior articulador pode ser uma
pessoa de fora da igreja, por exemplo.
 O Sergio Bueno lembrou a importância de que uma eventual contratação de uma
pessoa de tempo integral para um núcleo seja para facilitar o empoderamento da
comunidade e não para querer comandar o núcleo.
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Relação de potenciais núcleos de monitoramento no DF:
 Estrutural – Já funcionando. Coracy e Carol são líderes nesse núcleo e o EPJ DF
ajudará a fortalecer.
 Trabalho da IPU no Varjão – Ronaldo ficou de avaliar interesse.
 Trabalho da Presbiteriana do Lago Norte no Varjão – Coracy ficou de avaliar
interesse.
 Monjolo – Já funcionando. Joaquim é um dos lideres e o EPJ DF ajudará a
fortalecer.
 Igrejas Batistas do DF e Entorno – Geter ficou de avaliar interesse.
Pedimos aos que faltaram a reunião, que nos informe potenciais núcleos de
monitoramento para que tentemos animar o engajamento.
Tarefas do EPJ DF relacionadas ao monitoramento:
 Sistematizar uma metodologia de trabalho de organização de núcleos de
monitoramento comunitários realizado com ajuda de igrejas evangélicas e
protestantes.
 Acompanhar a experiência da cidade Estrutural.
 Documentar a sistematização
 Apresentar essa experiência para outras igrejas interessadas
Encaminhamentos:
Reunião do EPJ DF com pessoas do Fórum da Cidade Estrutural
Pauta: Conhecer o histórico dos trabalhos desenvolvidos com o objetivo da construção
de uma proposta metodológica.
Local: Cidade Estrutural
Dia/Hora: A confirmar – Os interessados em participar devem entrar em contato com
Geter Borges - geterborges@yahoo.com.br ou Coracy Coelho - coracy@gmail.com.
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