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DADOS GERAIS 

Data: 29/11/2016 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Ricardo de Oliveira G. Louzada PM de Guarujá 

Ubiraci Loureiro Sarzedas PM de Mongaguá 

Newton José Rodrigues da Silva Secretaria Agricultura e Abastecimento 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Abelardo Gonçalves Pinto CATI/SAA 

Edna F. Lopez CATI/SAA 

Uriel Villas Boas CONCIDADANIA 

Falrona V. Araújo Lavanderia 8 de março 

Marcia Reis PM de Santos 

Pauta divulgada em:  
22/11/2016 

Reunião iniciada às:  
14:30 

Término da Reunião 
às:  

17:00 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Proposta de mudança da nomenclatura da CTAPA para de 

CT de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária; 

 Item II - Palestra intitulada "Mapas Mentais e Comunicação 

Assertiva" ministrada pelo Dr. Abelardo Gonçalves Pinto - 

CATI/SAA. Trata-se de duas abordagens. Na primeira, mapas mentais, 

será apresentada a técnica que facilita a organização de estudos, 

a elaboração de projetos, registro de reuniões etc. Na segunda 

abordagem, relações assertivas, objetiva disponibilizar informações 

para que as relações sejam harmoniosas e duráveis com base em uma 

comunicação clara, sem comportamento agressivo ou submisso. 

 Item II – Assuntos gerais. 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Agropecuária, 
Pesca e Aquicultura 

N 003/2016 
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 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande;  
Estado: Meio Ambiente e Agricultura e Abastecimento APTA. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Coordenador desta Câmara Temática, Sr. Ricardo de Oliveira 
G. Louzada, deu início a reunião e passou a palavra ao Sr. 
Newton Rodrigues, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado; 

 
 O Sr. Newton falou sobre o grupo “Rede Nossa Santos 

Sustentável”, que tem participação do Ministério Público, Ordem 
dos Advogados do Brasil e profissionais liberais, visando 
dimensão regional para construção de Fórum Mundial regional; 

 

 Disse também sobre a Lei Orgânica onde é apresentado o plano 
de metas do Prefeito e de reunião realizada com o Sr. Hélio 
Vieira, Diretor Executivo da AGEM, para que a sociedade civil 
participe das Câmaras Temáticas, de acordo com o previsto no 
Estatuto da Metrópole para o ano de dois mil e dezoito; 

 

 Serão realizadas oficinas para o plano de trabalho e turismo de 
base comunitária; 

 

 Levantada a necessidade dos membros desta CT organizarem 
seminários de debate para saber qual será a forma de 
participação da sociedade civil; 

 

 Colocada a questão do fome zero e agricultura sustentável; 
 

 Informado que ocorrerá o Fórum de Economia Criativa em junho 
de dois mil e dezessete; 

 

 O Coordenador disse que o “Nossa São Paulo” foi aprovado com 
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plano de metas e que o município de Guarujá faz parte do plano; 
 

 Salientada a necessidade de ser alterado o nome do fórum e que 
seu objetivo é regionalizar; 

 

 “Rede Nossa Santos Sustentável” utiliza como modelo o da 
“Nossa São Paulo”; 

 

 Informado que no dia 01/12, às 19 horas, ocorrerá debate na 
UNISANTOS com o ex Ministro da Saúde, Sr. Arthur Chioro sobre 
Ação Local para a Saúde; 

 

 Informado que a Prefeitura Municipal de Santos deslocou equipe 
técnica para acompanhamento do fórum; 

 

 O Coordenador colocou em votação a alteração de nome desta 
Câmara Temática para Agropecuária, Pesca e Economia 
Solidária, sendo a mesma aceita e acatada por todos os 
presentes nesta reunião, a qual deverá passar pelo Condesb 
para aprovação; 

 

 Item II: 
 

 O Dr. Abelardo Gonçalves Pinto, da CATI/SAA, abriu sua palestra 
dizendo que os Mapas Mentais são recentes e eficazes, trazendo 
ganho na qualidade de vida; 

 

 Comunicação assertiva busca ser eficaz através do mapa mental 
e que o modo do nosso comportamento caracteriza quem 
somos; 

 

 Feita dinâmica de apresentação individual dos membros 
utilizando a primeira letra do nome para atribuição de qualidade; 
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 Dito que os Mapas mentais são diagramas com aspectos 
principais a serem resolvidos com abordagem sistêmica; 

 

 Comunicação assertiva é para saber qual o objetivo da conversa; 
 

 Objetivo: entender processo de comunicação e desenvolver 
competência e aprender técnicas de comunicação; 

 

 Pontos críticos do mapa mental: expressa opiniões e sentimentos 
e que tem como objetivo desenvolver fatos e dados; 

 

 Necessidade de ser construída características pessoais; 
 

 Para a comunicação assertiva há a necessidade de ser 
desenvolvida a empatia; 

 

 Dito que ser assertivo é atrair com empatia, expressar ideias 
próprias e expressar sentimentos; 

 

 Existência do Software “FreeMind”, que ajuda no 
desenvolvimento do mapa mental; 

 

 Filósofo Félix Guattari diz que na comunicação com as pessoas 
deve ser levada em conta que nossas opiniões não são de nossa 
criação e sim do modelo capitalista e que noventa e nove por 
cento da população é produto de produção em massa; 

 

 Necessidade de passarmos por práticas e teorias diferenciadas 
do capitalismo; 
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 Mapa mental reforça aprendizado, participação e torna 
informação democrática; 

 

 Dito sobre atividade realizada com os indígenas para a plantação 
de cinco mil mudas de plantas, utilizando o mapa mental; 

 

 Sugerido aos membros presentes a leitura do livro do físico 
David Bohm; 

 

 Dito que nossas ideias vêm de fluxo de amigos e familiares; 
 

 David Bohm diz que não é possível separar o passado do 
presente; 

 

 Comunicação assertiva tem problema de não escutarmos o 
outro; 

 

 Guatarri diz que devemos expressar nossas opiniões, porém 
tendo empatia com o ouvinte; 

 

 Dito que os fatores que dificultam a comunicação assertiva são 
problemas de relacionamento com o interlocutor, baixo 
comprometimento com os assuntos a serem desenvolvidos, 
julgamentos e desinteresse; 

 

 Impactos sem comunicação assertiva são ausência ou retenção 
da informação, instruções incompletas e mensagens distorcidas; 

 

 Dr. Abelardo disse sobre o livro de Agricultura Brasileira no 
Século XXI, onde após sua leitura montou o mapa mental; 

 

 Dificuldade para sermos assertivos na comunicação; 
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 Mapa mental é usado em Mestrados e Doutorados; 
 

 Necessidade de colocar relação de causa e efeito no mapa 
mental; 

 

 Apresentado o Sr. Uriel Villas Boas que integra movimento “Nova 
Santos Sustentável”; 

 

 Dito que a pessoa emocional tem preambulo e objetivo e a 
racional é emotiva e detalhista; 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 29 de novembro de 2016. 

 
 

 
 
 

RICARDO DE OLIVEIRA G. LOUZADA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


