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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DA METROGYN DO DIA 02/08/2017 às 14:00hs.

Aos dois dias do mês de agosto 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 Técnico
da Metrogyn, sob a presidência de Jean Teixeira Lima compareceram os membros, Benedito
Fonseca Maia representante do RNP, Vinicius Sobreira Braga secretário da Metrogyn, Danilo
Ferreira Santos assistente técnico da Metrogyn. Alex Mendes Martins representante do IFG,
Shalom de Souza Fernandes representante da CPRM e Eduardo Antônio Cortez representante
do SENAC, participaram da reunião por web-conferência. O presidente do Comitê Técnico,
Jean Teixeira Lima iniciou a reunião, mesmo com a presença de poucos membros, uma vez
que não há no regimento interno da Metrogyn, um quorum mínimo para a realização das
reuniões do Comitê técnico. Passou a palavra para o assistente técnico Danilo Ferreira Santos,
que  repassou  informações  consolidadas  aos  partícipes  sobre  as  manutenções  corretivas
realizadas na rede no último semestre. Ressaltou que os pontos da rede que necessitam de
poda de árvore, já haviam sido informados ao representante da prefeitura no Comitê Gestor,
uma vez que, tal serviço não é responsabilidade da empresa que presta manutenção na rede.
Sobre os três primeiros diagnósticos a empresa contratada realizou as corretivas por completo,
encaminhando  comprovação  por  meio  de  imagens  dos  serviços  realizados.  O  quarto
diagnóstico preventivo, embora tenha sido informado pela empresa contratada que o serviço
havia sido feito, não houve comprovação via imagens. O Assistente deixou claro a dificuldade
na análise das corretivas, por conta da falta de provas da realização dos serviços (fotos e
relatórios),  algumas  imagens  não  possibilitaram  a  confirmação  da  realização  do  serviço.
Também  não  possuem  os  endereços  dos  locais  onde  a  empresa  contratada  realizou  as
correções. O secretário Vinícius Sobreira Braga comentou sobre a participação do fiscal do
contrato de manutenção da rede,Wantuir Eterno, que possui um papel importante no processo
de comunicação e fiscalização da empresa contratada. Em seguida Danilo Ferreira Santos,
mostrou  que  o  quinto  diagnóstico  corretivo  foi  atendido  por  completo  pela  empresa
contratada. Sobre o sexto e último diagnóstico preventivo, Danilo Ferreira Santos, informou
que não foi possível verificar se foi atendido, já que a empresa contratada não enviou um
relatório que comprovasse que a prestação do serviço. O presidente  do Comitê Técnico, Jean
Teixeira Lima, agradeceu as contribuições do assistente técnico a reunião. Iniciou as tratativas
com relação ao segundo ponto da pauta, o diagnóstico de atenuação da rede. Comentou que
ainda não foi realizado o referido diagnóstico, já que a manutenção da rede se encontra em
fase  de  licitação  para  contratação  de  empresa  de  manutenção.  Eduardo  Antônio  Cortez
questionou  se  o  primeiro  partícipe  da  rede  que  seria  beneficiado  com  o  diagnóstico  de
atenuação seria o Estado. Jean Teixeira Lima, informou que serão o Estado e a Prefeitura os
dois primeiros a serem beneficiados. Em seguida a palavra é repassada ao secretário Vinícius
Sobreira Braga que informa que o processo de licitação está tramitando. Comentou que o
processo poderá ser lento,  mas que o processo já está com o pessoal do departamento de
materiais e patrimônio. Terminadas as explicações sobre o diagnóstico de atenuação, partiu-se
para o próximo ponto da pauta da reunião,  as melhorias da rede.  Benedito Maia Fonseca
comentou que o Senac precisa basicamente de aquisição de equipamentos, e o Comitê Gestor
deve discutir se essas aquisições serão feitas com os recursos da rede metropolitana. Disse que
outras melhorias dependem da realização do diagnóstico de atenuação. Lembrou que até o
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momento só houve uma manobra realizada pelo Estado que gerou problemas de atenuação na
rede, que foi por conta da mudança do  Data Center da Sefaz. Finalizou comentando que o
diagnóstico de atenuação deve ser uma das primeiras ações a serem feitas na rede com o novo
contrato de manutenção a partir de setembro. O representante do SENAC, Eduardo Antônio
Cortez questionou sobre como deveriam tratar a questão da mudança de local do Data Center
do SENAC e a possibilidade de precisar refazer a fusão das fibras da MetroGyn. Benedito
Maia Fonseca respondeu que eles deverão mapear internamente para onde está indo o Data
Center para que isso seja repassado ao Comitê Gestor e eles repassem para o Comitê técnico,
para autorizar o lançamento de fibra.   Em seguida Benedito Maio Fonseca relembrou aos
membros  sobre  a  solicitação  do  Comitê  Gestor  para  que  os  partícipes  enviassem  a
documentação de quais equipamentos existem em cada site a fim de manter a documentação
mais atualizada, centralizada e facilitar nos atendimentos dos técnicos. O representante do
SENAC, Eduardo Antônio Cortez, questionou se a nova faculdade SENAC Goiás, localizada
setor  Santa  Genoveva,  entrará  no  projeto  de  ampliação  da  rede.  Benedito  Fonseca  Maia
respondeu que já haviam conversado com o representante do SENAC no Comitê Gestor sobre
o assunto e que tem uma fibra passando próximo e que daria para se fazer uma última milha
para o projeto. O presidente, Jean Teixeira Lima 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  dezesseis  horas  e  trinta  e  cinco  minutos  e  para  constar,  eu,  Vinicius  Sobreira  Braga,
Secretário da Metrogyn, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes a
sua leitura.
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