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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às quinze horas
e vinte minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1,
Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria dos Correios, sob a
Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima sexta
reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa,
Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Swedenberger do Nascimento
Barbosa, Nelson Luiz Oliveira de Freitas e Janio Cezar Luiz Pohren. Presente
também estava o Vice-Presidente eleito pelo Conselho de Administração na 7a
reunião extraordinária, de 3 de julho de 2015, Antonio Tomas. Ausente o VicePresidente José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara
aberta a sessão e, em seguida, toma POSSE o membro da Diretoria Executiva
dos Correios, para o período de gestão de 07 de julho de 2015 a 06 de julho de
2018, nos termos dos artigos 11 e 22, parágrafo 9(\ do Estatuto Social da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Antonio Tomas, brasileiro, casado,
Bacharel em Matemática, carteira de identidade número 305.068 - SSP/DF,
CPF 113.785.651-34, residente na CLSW 100, bloco A, apartamento 138 Brasília/DF, CEP 70670-051, Vice-Presidente de Negócio Postal e respondendo
pela área Jurídica, até a implantação do novo modelo empresarial. Tendo em
vista que a exoneração do Vice-Presidente Jurídico ocorreu na 7a reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 03 de julho de 2015, e que o
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informa que no dia 03 de julho respondeu pelas áreas Econômico-Financeira e
Jurídica, o que é convalidado pela Diretoria Executiva. Prosseguindo, o
Presidente submete à Diretoria Executiva a ata da 2Y reunião ordinária do
exerCÍcio de 2015, a qual é APROVADA, e passa ao exame dos demais
itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE 1.1.1. Indicação de Diretor da Correiospar - Relatório/PRESI nO023/2015. A
Diretoria Executiva APROVA a indicação de Gustavo Esperança Vieira para o
cargo de Diretor da Correios Participações S/A, completando-se assim a
composição da Diretoria daquela empresa, que já conta com os membros Jorge
Luiz Gouvêa, Diretor-Presidente, e Mario Sérgio Castanheira, Diretor, eleitos na
primeira reunião ordinária do Conselho de Administração da Correiospar,
ocorrida em 25 de maio de 2015.1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS
- 1.2.1. Precificação para o serviço Entrega Direta Customizado - Operação "A"
para o cliente Editora Globo S/A. - Relatório/VINEG nO007/2015. A Diretoria
Executiva APROVA a proposta de tabelas de preços para a prestação do
serviço Entrega Direta, Operação "A" - para o cliente Editora Globo S/A - com
distribuição em âmbito nacional, conforme tabela do anexo I do mencionado
relatório. 13. VI~PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Proposta
de recomposição de reserva técnica do Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados - ExerCÍcio 2012 - Relatório/VIGEP nO 011/2015. A Diretoria
Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com
seu parecer favorável, da proposta de destinar os valores residuais da parcela
corporativa para compor o saldo da reserva técnica do programa de PLR/2012
com a finalidade de possibilitar os acertos de pagamentos decorrentes de
ajustes cadastrais, alterações/inclusões do resultado da avaliação dedesempenho
GCR e demais demandas. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO030/2015, com cópias das atas do Conselho Fiscal dos
Correios, referentes à la e à 2a reuniões extraordinárias, realizadas em 20 e
25/05/2015, respectivamente. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de
Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO 031/2015,
.com cópias das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 4a
reunião ordinária e à 4a e sa reuniões extraordinárias, realizadas em 26/05/2015 .
./
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Novo modelo
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<~t3JCorreios --------------------coordenador do grupo de trabalho instituído pela PRT/PRESI-006/2015,
apresenta proposta de ajuste das sedes de macrorregiões comerciais e de
operações, conforme exposição anexa, a qual é APROVADA pela Diretoria
Executiva. Adicionalmente, a Diretoria Executiva DELIBERA pela constituição
de novo grupo de trabalho, incumbido de dar continuidade aos trabalhos de
implantação no modelo organizacionaL 4. EXPOSIÇÃO
- 4.1. VICEPRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 4.1.1. "Certificação Digital" - convida a
Chefe do Departamento de Filatelia e Produtos - Defip, Luzineth de Lima
Mesquita, para expor sobre o assunto. 5.ERRATA-5.l.Na Comunicação/PRESI029/2015, apresentada na 253 reunião ordinária da Diretoria Executiva deste
exercício, onde se lê "DATA DA REUNIÃO: 30/07/2015", leia-se "DATA DA
REUNIA,
- O: 30/06/2015". E, como nad,a 5~:J.!)1l-veSse a tratar, foi encerrada a
reunião, às dezessete horas, da qual e'2:ç:::--".b'/;f , Cristina Couto de Oliveira e
Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois
de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.
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