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  ATA DA REUNIÃO  DO COMITÊ GESTOR DA METROGYN DO DIA 11/05/2017 às 14:00hs.

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de Web-
Conferência no Centro de Eventos, Campus Samambaia da UFG, reuniu-se  o Comitê Gestor
da Metrogyn, sob a presidência do professor Iwens Gervásio Sene Júnior. Compareceram os
membros Carlos Roberto dos Reis representante da Prefeitura de Goiânia, Shalom Fernandes
e  Sheila  Soraya  Alves  Knust  representantes  da  CPRM,  Cristiano  Domingues  da  Silva
representante do IFG, Rodrigo Rodrigues Santana representante do IFGoiano, Náiade Souza
Di Rocha representante do Governo do Estado de Goiás,  Marcus Vinicius  Rangel Coelho
representante  do SENAC, Isabela  de Souza Neiva,  assistente  administrativa da Metrogyn,
Danilo Ferreira dos Santos, assistente técnico da Metrogyn, Wilane Carlos da Silva, assessor
administrativo da Metrogyn, Vinícius  Sobreira Braga,  secretário da Metrogyn  e Benedito
Fonseca Maia representante do POP-GO. O presidente do Comitê Iwens Gervásio Sene Júnior
iniciou lembrando que a reunião estava sendo realizada com o objetivo de repassar alguns
informes da presidência e também para votação das propostas de Estatuto e Regimento  para a
Metogyn. Informou sobre o andamento do processo licitatório para contratação de empresa
responsável  pela  manutenção  da  fibra  nos  próximos  anos.  Também  relatou  que  a  Rede
Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  (RNP)  está  trabalhando  em  propostas  de  permutas  com
empresas privadas para algumas redes metropolitanas (REDECOMEP) e que no estado de
Goiás  5  empresas  já  se  mostraram  interessadas  em  realizar  parceria  com  a  Metrogyn.
Destacou a atuação do recém integrado assistente técnico , Danilo Ferreira dos Santos, que
vem desenvolvendo uma ação preventiva, verificando as condições da fibra de toda a rede. O
secretário,  Vinicius Sobreira Braga relatou que a primeira etapa do diagnóstico preventivo
deveria  ser concluída  até  a próxima semana, contando da data  da presente reunião e que
posteriormente seria iniciada a segunda etapa que trata das ultimas milhas da rede. Benedito
Fonseca Maia expôs a dificuldade em gerenciar  as últimas milhas da rede e solicitou aos
representantes dos partícipes que atualizem os dados junto a Gestão da Rede  . Ele evidenciou
que três redes não estão sendo monitoradas: SENAC, Prefeitura e PUC. Shalom Fernandes
questionou a possibilidade da CPRM ter acesso ao monitoramento. Benedito Fonseca Maia se
prontificou a atender a solicitação da CPRM quanto ao monitoramento da rede. O presidente
Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  alertou  para  a  necessidade  de  votação  do  Estatuto  e  do
Regimento  do  comitê,  e  questionou  a  todos  os  presentes  se  alguém  possuía  alguma
contribuição acerca dos documentos. Náiade Souza Di Rocha mencionou sobre o art. 1 do
Estatuto que diz: “´pesquisa e educação da região de Goiânia” e questionou se neste caso
englobaria apenas a educação superior ou a educação como um todo. O secretário Vinicius
Sobreira Braga esclareceu que se refere a educação de uma forma geral. Após debate sobre o
Estatuto o documento foi aprovado por unanimidade pelos presentes com direito a voto. O
presidente, Iwens Gervásio Sene Júnior fez a leitura de um ofício enviado pelo Governo do
Estado de Goiás requerendo voto com peso maior para instituições que possuem mais pontos
ativos na rede, além de alteração da tabela de rateio atual. O presidente Iwens Gervásio Sene
Júnior alegou acreditar  que a atual tabela  de rateio da rede é justa,  contudo está aberta  a
discussão sempre. Carlos Roberto dos Reis mencionou que com relação aos votos, caso o
comitê  não esteja alinhado aos mesmos interesses,  a Prefeitura e o Estado sempre ficarão
prejudicados com direito a voto equanâme a cada partícipe da rede. Disse acreditar que a
solicitação feita pelo Estado, de maior peso para os partícipes com mais pontos ativos ser
justa. Sheila Soraya Alves Knust disse acreditar que pelo fato das duas instituições (Governo
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do Estado e  Prefeitura  de  Goiânia)  possuírem maior  quantidade  de  pontos  ativos,  caso a
solicitação do Governo fosse aprovada, as outras instituições perderiam peso de voto. Carlos
Roberto dos Reis sugeriu estabelecer uma quantidade máxima de votos, sendo que acima de 5
pontos ativos, a instituição possuiria direito a 2 votos previstos em Regimento. Por 4(quatro)
votos a 3(três) dos presentes com direito a voto, a proposta não foi aprovada. O presidente
Iwens Gervásio Sene Júnior disse acreditar não ser necessário aumentar a quantidade de votos
para  quem tem mais  pontos  ativos,  mas  sim procurar  convenser  os  demais  partícipes  da
importância das propostas que são levadas a discussão no Comitê Gestor. Após discussões
sobre uma data e horário propícios para uma reunião de reinstalação do Comitê Técnico da
Metrogyn,  ficou  definida  a  data  de  31/05/2017,  das 14:00  as  16:00  na  Sala  de  Web
Conferência do  Centro de Eventos da UFG. O secretário Vinicius Sobreira Braga, fez uma
revisão acerca das alterações realizadas na proposta de Regimento desde a ultima reunião do
Comitê  Gestor  da  Metrogyn.  Posteriormente,  a  proposta  de  Regimento  foi  colocada  em
votação  pelo  presidente  do  Comitê.  O  Regimento  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos
presentes com direito a voto. Após debates, ficou definido que o Comitê Gestor da Metrogyn
se  reunirá bimestralmente,  de  preferência,  na  última  quinta-feira  do  mês,  no  período
vespertino.  As  datas  das  próximas  reuniões  foram  definidas  então  para  31/08/2017,
26/10/2017 e 07/12/2017.  O presidente  do Comitê professor Iwens Gervásio Sene Júnior,
agradeceu a presença e as contribuições de todos e encerrou os trabalhos do dia. Não havendo
nada  mais  a  tratar  a  reunião  foi  encerrada  e  para  constar,  eu,  Vinicius  Sobreira  Braga,
Secretário do Comitê da Metrogyn, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes a sua leitura.
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