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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA METROGYN DO DIA 19/04/2018 às 14:00hs.

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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. Benedito Fonseca
Maia  representante  do  POP-GO,  Carlos  Roberto  dos  Reis  representante  da  Prefeitura  de
Goiânia,  Douglas  Rolins  de  Santana,  representante  do  IFG,  Helenisa  Maria  Gomes  de
Oliveira Neto e Dinailton José da Silva, representantes da PUC, Lionísio Pereira dos Santos
Filho,  Marcus Vinicius  Rangel  Coelho, Plínio Marcos Mendes Carneiro representantes  do
SENAC, Renata Moreira Limiro, assistente administrativa da Metrogyn e Vinícius Sobreira
Braga, Secretário da Metrogyn.  O presidente do Comitê Iwens Gervásio Sene Júnior fez a
instalação da presente reunião realizando alguns informes e expondo quais seriam os pontos
de  pauta  a  serem  tratados.  Ele  informou  sobre  problemas  relacionados  as  intenções  da
prefeitura de aumentar uma porta de 10 Gigasbytes, aproveitou para pedir o esclarecimento do
representante da prefeitura sobre o assunto. Carlos Roberto dos Reis informou que em relação
a  estes  problemas  está  tudo resolvido e  funcionando.  Iwens informou que o processo  de
permuta  de  fibra  junto  a  Megatelecom  que  está  em andamento.  Benedito  Fonseca  Maia
complementou a fala, esclarecendo que está aguardando a finalização e entrega dos relatórios
referente aos testes no cabeamento. Iwens Gervásio Sene Júnior comunicou há intenção da
parte da prefeitura Aparecida em realizar uma troca de pares de fibra com a Rede Metorgyn e
que nesta troca não haveria custo adicional para a Metrogyn. Ele informou que o processo de
entrada da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) no convênio Metrogyn está
em andamento e, tanto a Metrogyn quanto a ACCG, estão unindo esforços para o andamento
deste  processo.  Vinícius  Sobreira  Braga  falou  sobre  as  necessidades  da  atualização  das
portarias de todos os partícipes. Ele também informou sobre a possibilidade de mudanças na
gestão financeira da Rede Metrogyn e pediu para que os partícipes verificassem se haveria
possibilidade de estarem passando suas contribuições para a FUNAPE. Lionísio Pereira dos
Santos Filho fez uma consideração que com SENAC precisará de toda a formalização para
essa mudança, mas que conhecendo os processos internos do SENAC ele não acredita que
haja  impedimentos.  Carlos  Roberto  dos  Reis  considerou  que  há  possibilidade  de  haver
dificuldades da parte da prefeitura em realizar essa mudança. Ele questionou se o valor que
eles  têm contribuído  poderá  ser  aumentado.  Vinícius  esclareceu  que  esse  valor  não  será
aumentado, porém exite a possibilidade de a Rede Metrogyn tenha menos dinheiro em caixa
devido a taxas de contribuição que terão que ser repassadas para a FUNAPE. Carlos Roberto
dos Reis perguntou sobre o processo de entrada da ACCG no convênio. Iwens Gervásio Sene
Júnior  explicou  movimentação  deste  processo,  iniciou-se  no  começo  deste  ano  e  que  no
momento está sendo realizado o levantamento de toda a documetação. Carlos Reis realizou
considerações sobre a entrada da prefeitura de Aparecida de Goiânia e um projeto sugerido
anteriormente pela prefeitura de Goiânia de expandir a rede até os limites de Aparecida, ele
sugeriu  que  talvez  seja  interessante,  talvez  a  retomada  desse  processo,  Vinicius  realizou
colocação  sobre  a  necessidade  de  mudanças  no  controle  da  gestão  financeira  da  rede
metrogyn através da fundação e citou as melhorias advindas dessas mudanças. Ele observou
que a questão da FUNAPE não é tão vantajosa para a prefeitura de Goiânia Iwens esclareceu
a importância da estruturação da Rede Metrogyn e que a parceria com a Aparecida de Goiânia
trará muitos benefícios para a Rede Metrogyn como um todo e que no momento essa parceria
iria fortalecer a Rede. Benedito Fonseca Maia contribuiu para a discussão dizendo que no
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passado já ouve uma intenção em fazer a gestão financeira via FUNAPE, a ACCG já havia
assinado no início do convênio em 2005. Lionísio Pereira dos Santos Filho solicitou que o
SENAC possa ter  um ponto aditivado no Setor Santa Genoveva. Vinicuis  Sobreira  Braga
informou que administrativamente  os  trâmites  para a  adição do ponto do SENAC já está
adiantada. Iwens colocou em votação a adição do novo ponto para o SENAC. A adição do
ponto para o SENAC foi aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto. Iwens
Gervásio Sene Júnior  colocou em votação a  adição  de um ponto para a  ACCG. Douglas
Rolins de Santana, perguntou se haveria algum impacto negativo na adição de mais um ponto
na rede.  Iwens Gervásio Sene Júnior pediu para que Benedito Fonseca Maia esclarecer  o
ponto  de  vista  técnico  essa  entrada.  Benedito  Fonseca  Maia  informou  que  não  haveria
nenhuma impacto de negativo no posto de vista de rede, pois a rede foi projetada para a
entrada da ACCG, porém na época do projeto a instituições não possuía recursos suficientes
para a instalação do ponto. Iwens Gervásio Sene Júnior colocou em votação ACCG. Iwens
Gervásio  Sene  Júnior  pergutou  se  os  representantes  da  PUC  gostariam  de  algum
esclarecimento devido a sua abstenção. Helenisa Maria Gomes de Oliveira Neto informou que
se absteve pois era a sua primeira participação na reunião deste comitê e ainda precisava se
inteirar sobre os assuntos da rede. A entrada da ACCG foi aprovada por todos com direito a
voto exceto a abstenção da PUC. Vinícius Sobreira Braga explicitou a alteração a ser realizada
no Regimento da Metrogyn, sendo ela, no Art.4º § 8º, deveria ser modificado de “Pró-reitoria
de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos  (PRODIRH)” para  “Secretaria  de
Tecnologia e Informação (SeTI)”. Iwens Gervásio Sene Júnior colocou em votação a alteração
no Regimento da Metrogyn, que foi aprovada por unanimidade por todos com direito a voto.
Iwens  Gervásio  Sene  Júnior  confirmou  reunião  na  PUC com Helenisa  Maria  Gomes  de
Oliveira Neto na quinta-feira dia 26 de abril de 2018 às 9:00 horas. Vinícius Sobreira Braga
informou que referente gestão financeira, ao mapa da rede representado no Google Maps e o
uso de recursos de diárias e passagens que serão aplicados para o evento do WTICIFES 2018.
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 às quinze horas e vinte e cinco minutos 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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