
        
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL  

 

Local: Sala de Reunião Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT 

Data: 18/06/2013 

Horário: 10h30min(Horário de Brasília) 

Coordenação dos trabalhos: 
Átila Wanderley da Silva – Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Estadual/SESP/MT 

PARTICIPANTES 
Marcenete Isabel de Barros – Estagiaria de Direito 
Mario Antonio de P. dos Anjos – CONSEG Bairro Grande Paula  
Jaime Fonseca – UNIVAB 
Claido Felistino Batista Ferrinho – Presidente UNIVAB 
Antonio Alexandre da Silva – Ministério Publico 
Conceição A. Oliveira – Camara Municipal de Várzea Grande 
Lucimary L. C. Rangel – SECON Várzea Grande 
Adriane K. L. Campos – Guarda Municipal de Várzea Grande 
Sumara Evangelista – Guarda Municipal de Várzea Grande 
Benedito Laurino de S. Filho – Conselho Tutelar / Centro 
Adeilce M. Miranda – Conselho Tutelar / Centro 
Dileusa Pereira Lima – CONSEG Bairro 0KM 
Ingride da S. Eickhoff – OAB de Várzea Grande 
Maria Madalena de Figueiredo – SMAS 
Osenir Silveira – CONSEG Bairro Gloria 
Rosana Borges Monteiro – POLITEC/SESP 
Louriney dos Santos Silva – Guarda Municipal de Várzea Grande 
Aparecida Sanches – CONSEG Bairro Costa Verde 
Carlos Alberto O. Gonçalves – CONSEG Centro 
Ridalva Reis de Souza – Tem Cel PM – II Comando Regional 
Wilton Coelho Pereira – PM / Comando Regional II 
Ellen Silva Valle – PM / Comando Regional II 
 

Pontos de pauta da reunião: 

 Reativamento do GGI Municipal de Várzea Grande 

 Eleição do Secretario Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. 
 
Aberta a 1ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal às 10h30min(Horário de Brasília) pelo Secretário 

Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Estadual, Ten. Cel BM Àtila, o mesmo cumprimenta a todos e 

agradece pela presença, explica que a presente reunião visa fomentar o relacionamento entre as instituições que 

compõem a segurança pública. O Gabinete de Gestão Integrada deu-se o processo de criação e implantação 

entre o período de 2003 a 2007, como instrumento de coordenação do Sistema Único de Segurança Pública nos 

Estados. Incluindo também, como destaque, a composição de uma agenda virtuosa entre os GGIs estaduais e os 

GGIs municipais, estes em especial com enfoque e protagonismo local, criados e implementados entre 2007 a 

2009 no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O GGI é um fórum deliberativo e 

executivo que opera por consenso, sem hierarquia e respeitando a autonomia das instituições que o compõem. 

Funcionando como força-tarefa permanente, discutindo, debatendo e apresentando propostas, e que o Objetivo 

principal é buscar a integração entre todos os órgãos da segurança pública, visando a redução da criminalidade. 

Ainda com a palavra ressalta sobre as Estratégias, tais como; Programar as políticas vinculadas ao plano nacional 

e estadual de segurança publica; Estabelecer uma rede Estadual/Nacional de intercâmbio de informações, 

experiências de informações, experiências e práticas de gestão, que alimente o sistema de planejamento 



sistêmico entre as instituições envolvidas; Garantir a representação do SENASP na composição do GGI para 

facilitar a comunicação, articulação e alcance dos objetivos; Criar indicadores que possam medir a eficiência do 

sistema de segurança pública. Explica-se sobre o fechamento total de Estado dos números de ocorrências do 

quadro comparativo de relação dos anos de 2011 e 2012 a Mato Grosso, onde ressalta que houve crescimento a 

nível de Estado. A sua preocupação hoje tem surgido em nível de municípios que tem dados bastantes relevantes 

constantes de 2007 a 2012, aproximadamente relacionado de homicídios dolosos. Vale salientar que todas as 

Operações Integradas da Segurança Pública junto a sociedade tem dado resultado, observa-se que a população 

tem crescido e juntamente com isso os crimes como furtos em residências, Homicídios Dolosos, e o aumento do 

tráfico e consumo de drogas. Com base da média aceitável da OMS que são 11 homicídios dolosos a cada grupo 

100.00,00 mil habitantes, Mato Grosso esta com um percentual de 29%, portanto, acima da media, 

comparando-se dados dos anos 2010,2011,2012 e 2013. Cita ainda alguns projetos sociais que a segurança 

pública vem desenvolvendo para tirar menores infratores das ruas. Refere-se também a respeito dos 6 municípios 

contemplados por câmeras de videomonitoramentos e que as mesmas serão instaladas em seus pontos 

estratégicos. Ressalta ainda que em outros municípios onde as câmeras de monitoramentos já estão em 

funcionamento, os índices de criminalidade cairam para quase 0,0% nos pontos monitorados. Sendo disponível 

para cada R$ 450 mil, juntamente com as câmeras estarão disponíveis para o município viaturas e equipamentos, 

instalando também a central de comando, com a parceria da segurança pública com os efetivos e contratação de 

pessoas para o manuseamento das câmeras de videomonitoramento. Com a palavra Osenir Silveira CONSEG do 

Bairro Glória explica que foram tomadas por moradores do bairro Gloria para melhoria da segurança nos locais de 

difíceis acessos por falta de iluminação publica, e vem solicitar que venham atender necessidades que o bairro 

vem apontando por intermédio do CONSEG. Com a palavra Benedito Laurino do Conselho Tutelar de Várzea 

Grande, ressalta que por falha de projetos implantados, foi transferido recursos a cerca de 2 milhões, para o 

município de Cuiabá que seriam disponibilizadas para o município de Várzea Grande, para atender os projetos 

sociais, Ten Cel Átila sugere que os CONSEGs com o GGIM faça parceria com outras Secretarias para a 

elaboração de projeto, com isso poderá garantir recursos para a melhoria nas Operações Integradas. O Guarda 

Municipal Louriney dos Santos Silva, ressalta que há um projeto a ser implantado o Pé na Faixa. Durante a 

reunião foi feita votação do novo Secretário Executivo Municipal onde foi eleito o Guarda Municipal Louriney dos 

Santos Silva, onde cabe a ele deliberar reuniões com as autoridades e membros que fazem parte do GGIM, e é 

dever do Secretário providenciar para que sempre seja redigida a ATA, junto com a lista de presença. Com a 

palavra o Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Estadual Ten Cel Átila, fala e agradece a visita 

de todos os Membros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Sendo assim, deu-se por encerrada a presente 

reunião às 11h30min lavrada por mim, Ana Paula Neves da Costa e assinada. 
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