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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA Exmª. Srª Nilce Mary Leite “Meire Adalto” Prefeita Municipal no sentido de 
tomar as providencias necessárias para criar Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGI-M), no âmbito do Município de Poconé/MT. 
 
A criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) instancia 

colegiada de deliberação e coordenação, no âmbito do município de Poconé/MT tem como 
a proposta de integrar as secretarias municipais e as unidades de policia (civil, militar e 

federal), entre outras entidades e instituições, com o objetivo de discutir conjuntamente a 
segurança pública, propondo na sequencia um conjunto de ações pontuais, bem como 
busca de recursos juntos aos governos Estadual e Federal.  

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal funcionará como um 
observatório de segurança, cabendo a ele organizar e analisar os dados sobre a violência 
e a criminalidade, a partir das fontes públicas de informações além de monitorar a 

efetividades das ações de combate ao crime na cidade. 
Podem fazer parte do GGI-M a prefeita, representante das Policias Civil, 

Militar, Federal, Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros, membros do Ministério da 
Justiça e das Secretarias Municipais. Também está assegurada no GGI-M na condição de 
convidados, representantes da magistratura do Ministério Público Estadual, Defensoria 

Pública e sociedade civil organizada. 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de fevereiro de 2013. 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM  

 

 


