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ATA 

 
 
Dia 02 de Junho - 2ª feira 
 
A abertura da Reunião foi realizada pelo presidente do COEP, André Spitz, pela Secretária 
Executiva do COEP Nacional, Gleyse Peiter, pelo presidente do Conselho Deliberativo do 
COEP CE e Superintendente do Banco do Brasil, Adilson do Nascimento Anísio, que enfatizou 
a importância do trabalho do COEP CE, e pela Secretária Executiva do COEP CE, Maria José 
Irene Facundo Lima, que deram boas vindas a todos os presentes.   
 
Teve início, então, a apresentação “COEP – 15 Anos Construindo Caminhos para Mudar o 
Brasil”, feita pela Secretária Executiva do COEP Nacional, Sra. Gleyse Peiter, com reflexões 
sobre os 15 anos de funcionamento do COEP, as mudanças ocorridas, o trabalho em Rede, a 
articulação para o desenvolvimento de projetos, o fortalecimento da comunicação, a 
mobilização estruturada, a tecnologia da informação e a contabilização dos resultados.  
 
Em seguida, o Presidente do COEP fez a apresentação “COEP 15 Anos”, com um balanço do 
histórico das inovações do COEP, dos desafios que permanecem e as capacidades 
desenvolvidas pelo COEP ao longo dos 15 anos. A palestra apresentou um balanço completo 
sobre a implementação da Jornada, desde o seu momento de sistematização da idéia e 
conceito, criação da marca, desenvolvimento do sistema e das ferramentas de comunicação, 
apresentação da proposta para a Rede, a capacitação dos multiplicadores da campanha, os 
mecanismos de monitoramento, a contabilização da 1ª Etapa e da 2ª Etapa e o levantamento 
das iniciativas implementadas pelas equipes nas organizações e nas comunidades; fatores que 
levaram à reflexão sobre o resultado positivo da incorporação de novos conhecimentos, do 
processo de mobilização da Rede, da inovação, do trabalho com as comunidades e da 
mobilização de pessoas e organizações. Para finalizar a apresentação, foi colocado para a 
Rede os desafios para adequar e facilitar o sistema, a proposta, a comunicação, a mobilização 
e as atividades, ampliar a mobilização, a divulgação e a participação.  
 
Dando seguimento, a Secretária Executiva do COEP CE, Maria José Irene Facundo Lima, fez 
uma síntese das realizações nas 05 comunidades beneficiadas pela Jornada.  
 
Finalizando a manhã, o Comitê Gestor Nacional da Jornada COEP pela Cidadania fez a 
entrega dos Certificados de Participação e Camisetas paras os participantes das equipes da 
Jornada no Ceará que cumpriram os respectivos critérios e o troféu “Equipe de Destaque”. 
 
À Tarde, o Presidente do COEP fez a apresentação “Estratégias de Mobilização Social : 
Desafios da Jornada”, com o levantamento das principais dificuldades e mudanças a serem 
deliberadas pela Comissão Executiva, no Trabalho de Grupo, tais como: o processo de 
inscrição da proposta de iniciativas e resultados, o papel do Facilitador, o reconhecimento para 
“Equipe de Destaque” e a criação do reconhecimento para “Destaque Apoio”. 
 
Dia 03 de Junho – 3ª feira 
 
A Secretária Executiva do COEP Nacional fez a apresentação sobre a participação dos COEP 
Estaduais e Municipais e Associadas no II Encontro Nacional do COEP, em novembro de 2008, 
com a introdução da programação do evento.  
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Ficaram estabelecidos os seguintes compromissos : 
 

• Prêmio Betinho – Envio dos 3 nomes de indicados até 10 de julho 
• Homenagem COEP – Envio do nome para indicado até 10 de julho 
• Publicação 15 Anos – Envio dos textos para publicação  até 15 de julho (COEP 

Estaduais e Municipais) 
• Publicação 15 Anos – Envio do Questionário até 15 de julho (Associadas) 
• II Encontro – Inscrição até 30 de agosto 

 
O Prêmio Betinho será decidido através de votação no site dos Mobilizadores, da Jornada ou 
no Portal do COEP Nacional, e representará mais umas estratégia de mobilização da Rede. 
                                                                                                                                                                               
Patrícia Baldarelli, do COEP Nacional, apresentou o novo portal do COEP Nacional e o Manual 
do Usuário do Portal, ressaltando a integração das informações do COEP Nacional com os 
COEP Estaduais e Municipais. Foi esclarecido, também, o uso de uma senha única para 
acesso aos e-mails de cada COEP e para o acesso à área restrita do Portal do COEP Nacional. 
 
Sarita Berson e Fernanda Collart apresentaram o novo site dos Mobilizadores COEP, com uma 
outra configuração, que proporciona um nível de acessibilidade maior, com melhorias na 
navegação e com ferramentas adicionais de interação e comunicação.  Foram apresentados, 
ainda, os números de mobilizadores por estado e município, assim como por organização, e 
algumas realizações do ano de 2008 (enquetes, entrevistas, fóruns, vídeos). 
 
Foi apresentado por André Spitz a importância do Comitê Mobilizador, no papel de interlocutor 
da comunidade com o projeto, para que haja o compromisso da comunidade como um todo. 
Para isso, foi feita a entrega da Cartilha do Comitê Mobilizador, que já é aplicada nas 
Comunidades  Semi-Árido, para os Secretários Executivos Estaduais e Municipais. 
 
O convidado da Assessoria Especial de Mobilização Social da Presidência da República, o Sr. 
Lécio Costa, solicitou aos representantes das organizações que façam um levantamento no 
âmbito das organizações das sugestões que venham contribuir para a construção de propostas 
inovadoras, que possam ser implementadas pelas organizações a partir de recomendações 
governamentais ou outros instrumentos normativos. 
 
Foi realizado o Trabalho de Grupo com os participantes dos COEP Estaduais e Municipais, que 
discutiram e deliberaram sobre os seguintes temas: 

 
• Questões da Jornada 
 

o Processo de Inscrição da Proposta de Iniciativa / Resultado e o Papel do 
Facilitador 

 
Decidido que não será obrigatório registrar a Proposta de Iniciativa, mas será 
obrigatório registrar o resultado. Entretanto, para viabilizar o trabalho do 
Facilitador com as equipes e comunidade, é recomendável que todos façam a 
Inscrição da Proposta de Iniciativa.  
 
Fica mantido o papel do Facilitador. 
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o “Equipe de Destaque” 
 
Decidido que não terá mais. 

 
o “Destaque Apoio” 

 
Decidido criar, ficando a critério de cada COEP conceder ou não. O(s) 
indicado(s) poderá(ão) ser pessoa(s)  física ou jurídica. Caberá ao COEP 
Nacional desenvolver uma proposta de Certificado a ser enviado a todos. 
 

• Prêmio Betinho (proposta aprovada – anexo) 
 
 
• Homenagem COEP (proposta aprovada – anexo) 

 
Foi realizado o Trabalho de Grupo com os Representantes Técnicos, que discutiram e 
analisaram o Questionário Trajetória 15 Anos (proposta aprovada – anexo). 
 
 
Dia 04 de Junho – 4ª feira 
 
A Secretária Executiva Adjunta do COEP Nacional, Amélia Medeiros, fez a apresentação do 
“Planejamento do COEP 2008 – 2009”, com os seguintes tópicos : 
 

x Atividades Coletivas 
o O COEP e a Escola 
o Semana Nacional de Mobilização pela Vida 
o Dia Mundial da Alimentação 
o Natal pela Vida 
o Dia da Comunidade 2009 

x Teleconferências/Videoconferências 
x Reuniões 

 
Amélia Medeiros ressaltou que aquele COEP que não puder cumprir toda a agenda das 
Atividades Coletivas, que se dedique pelo  menos a uma das atividades e que faça dela a sua 
estratégia de mobilização de comunidades, organizações e pessoas. Foram apresentados, 
ainda, o novo Cronograma para o “O COEP e a Escola” e a sugestão da replicação da Reunião 
Comemorativa dos 15 Anos nos COEP Estaduais e Municipais como uma grande atividade de 
mobilização. 
 
Ao longo dos 03 dias de Reunião, foi realizada a troca de experiências, com os relatos dos 
COEP Estaduais e Municipais (COEP AC, COEP Angra dos Reis, COEP DF, COEP Limoeiro 
do Norte, COEP Londrina, COEP MA, COEP Macaé, COEP MG, COEP MS, COEP PA, COEP 
Pelotas, COEP Petrolina, COEP PI, COEP RN, COEP RS, COEP RJ, COEP SC e COEP Vale 
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Histórico) e dos Representantes Técnicos da Eletronuclear, FURNAS e INT, 
com ênfase nas principais ações realizadas ao longo da 1ª e 2ª Etapas da Jornada COEP pela 
Cidadania.  
 
Outras resoluções da Reunião em relação à flexibilização da Jornada : 
 

o A não ser o coordenador, nem todos os participantes da equipe precisam ter e-
mail; 

o Coordenador poderá fazer a inscrição de outros participantes; 
o Mínimo de 01 e máximo de 10 participantes por equipe; 
o Possibilitar que os mobilizadores criem equipe; 
o Possibilitar que pessoas da comunidade criem equipe; 
o Criação de uma sistemática para a duração das Etapas; 
o Manter temática das tarefas nos ODM; 
o Manter de 03 a 05 tarefas por Etapa. 

 
Obs: as apresentações e documentos entregues por ocasião da reunião encontram-se 
disponíveis também no Portal do COEP Nacional, em Documentos e Atas. 


