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Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quinze
horas, 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 Executiva dos Correios, sob a
Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima
quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis
Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio
Tomás, José Furian Filho e Janio Cezar Luiz Pohren. Ausente o Vice-Presidente
Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 43a reunião ordinária
e 4a reunião extraordinária do exercício de 2015, as quais são APROVADAS,
passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta
de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDÊNCIA
DE GESTÃO
DE PESSOAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Serviços 1.1.1. Recesso de final de ano 2015/2016 - Relatório/YIGEP nO 019/2015.
A Diretoria Executiva APROY A a concessão de recesso, mediante
compensação, na Administração Central e nas áreas administrativas das
regionais, por ocasião das festas de final de ano, em duas semanas
comemorativas, conforme regras descritas' na alínea "a" do item IH do
mencionado relatório. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1.
Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nO
052/2015, com o relatório de acompanhamento das ações estratégicas relativo
ao período de abril a setembro de 2015. 2.2. VICE-PRESIDÊNCIA
DE
GEST ÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de
Serviços - 2.2.1. Programa de Participação nos Lucros e Resultados - Exercício
2014 - Apresenta a ComunicaçãoNIGEP nO 020/2015, informando sobre o
programa de Participação nos Lucros e Resultados, referente ao exercício de
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cujos empregados não tenham atendido aos requisitos - Apresenta a
Comunicação/VIGEP nO021/2015, com a relação das designações para funções
gerenciais e técnicas efetuadas no mês de setembro e outubro de 2015, cujos
empregados não tenham atendido aos requisitos, acompanhadas das
justificativas para o ato. E, como nada ~~se
a tratar, foi encerrada a
reunião, às dezesseis horas, da qual eu~
.' 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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