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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às
quinze horas e quarenta 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 Executiva dos Correios, sob a presidência de Heli Siqueira de
Azevedo, Vice-presidente de Gestão de Pessoas respondendo interinamente pela
Presidência, para a realização da vigésima reunião ordinária deste exerCÍcio,
presentes os Vice-presidentes Gerson Carrion de Oliveira, Swedenberger do
Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão,
José Furian Filho e Ney Jorge Campello. Ausente o Vice-Presidente Fabiano de
Cristo Cabral Rodrigues Júnior. O Presidente interino declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva as atas das 19a reunião ordinária, 9a e 10a
reuniões extraordinárias do exerCÍcio de 2016, as quais são APROVADAS,
passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de
assuntos.
1. ACOMPANHAMENTO
DE PENDÊNCIAS - Conforme
subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente interino
apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo
colegiado. Sobre o item 50, o Superintendente Executivo Jurídico presta os
esclarecimentos a respeito da assistência jurídica a dirigentes e ex-dirigentes e a,0",
Diretoria Executiva delibera por considerar concluído este assunt~
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2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOA
2.1.1. Inclusão dos valores das fun ões do Centro de Di italiza rodu ã ~,'
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CDIP ara as localidades de Belo Horizonte MG e Belém PA a abela e
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funções dos Correios - Relatório/VIGEP nO 011/2016. A Diretoria Executiva
APROVA a inclusão dos valores das funções do Centro de Digitalização e
Produção - CDIP, especificamente para os CDIPs de Belo Horizonte/MG,
Grupo 11,e Belém/P A, Grupo V, na tabela de funções dos Correios, conforme
quadro constante do mencionado relatório. 2.2. VICE-PRESIDENTE
DE
LOGÍSTICA - 2.2.1. Retorno pedido de vistas - Aumento da meta de
orçamento para o CEINT/Guarulhos - Relatório/VILOG nO005/2016. Convida
o Chefe do Departamento Internacional - DeintNilog, Alberto de Mello Mattos,
para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva APROVA o aumento da meta
de despesa para viabilizar a locação de imóvel de 21.444,67 m2, na região de
Guarulhos/SP, com o objetivo de abrigar o novo Centro Internacional, adotando
as seguintes medidas: a) aumento da meta de locação de imóveis em
R$ 787.225,25 mensais, a serem desembolsados no período de 10 (dez) anos,
conforme registro no SPO 90912 - Locação do Imóvel; b) aumento da meta de
custeio convencional em R$ 1.186.184,61 mensais, previstos para os próximos
12 (doze) meses, conforme registro no SPO 90915 - Custeio Convencional
(despesas para funcionamento da unidade, de acordo com o TID anexo).
As previsões orçamentárias terão os seus desembolsos realizados a partir do
mês de outubro de 2016, retratando baixo impacto para este exerCÍcio.
A Diretoria Executiva, acolhendo manifestação do Vice-presidente de Finanças
e Controles Internos, DETERMINA a constituição de grupo de trabalho com
participação da Vilog, Vipos, Virev e Vienc para planejamento dos espaços que
vierem a ser disponibilizados, a partir da implantação do Ceint/Guarulhos.
3. COMUNICAÇÕES
- 3.1. PRESIDENTE
INTERINO
- 3.1.1.
Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO 019/2016, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos
Correios, referente à 4a reunião extraordinária, realizada em 06/05/2016. 3.1.2.
Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO 020/2016, com cópias das atas do Conselho
Administração dos Correios, referentes à 4a reunião ordinária e à 5a reuniãd1\ '
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4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE INTERINO - 4.1.1. Banco Postal ações judiciais - nivelamento e projeto de Lei - convida o Superintendente
Executivo Jurídico, Alexandre Reybmm de Menezes, acompanhado pela
representante da Vice-presidência da Rede de Agências e Varejo - Virev,
Luzineth de Lima Mesquita, e pelo chefe do Departamento de Segurança
Empresarial, Leandro dos Santos Crippa, para apresentar o demonstrativo
analítico das ações judiciais em andamento, vinculadas às medidas de segurança
nas agências que operam o Banco Postal, conforme quadro de acompanhamento
das recomendações feitas pela Diretoria Executiva. É apresentada também, pelo
membro da equipe técnica da Vicor, Alexandre Alves Rodrigues, a sugestão de
projeto de lei para regulamentação da atuação dos correspondentes bancários,
cujo texto foi considerando adequado para encaminhamento do assunto por
parte da área jurídica, devendo os Correios articular com os demais organismos
interessados na matéria (CEF, FEBRABAN, BACEN, BB, etc.) buscando-se
uma uniformização de entendimentos, antes do envio aos órgãos competentes.
A Diretoria Executiva elogia a abordagem sistêmica da questão, com
envolvimento das áreas de negócios, jurídica e de segurança. Pela gravidade e
extensão do problema, a Diretoria Executiva DETERMINA que o tema passe a
se constituir uma ação estratégica, a ser acompanhada periodicamente por este
colegiado. Como ação imediata, a Diretoria Executiva DETERMINA que seja
elaborado expediente às Diretorias Regionais, informando sobre o diagnóstico
realizado e as providências em curso. Deve-se também orientar as regionais
quanto à obrigatoriedade de se remeter à Administração Central qualquer
iniciativa nesta área, tais como celebração de acordos, negociação com o poder
judiciário ou órgãos de controle, que tenha por objeto esta matéria. Por fim, a
Diretoria Executiva DETERMINA que, antes que seja tomada qualquer decisão,
seja aprofundada a avaliação da situação dos Estados da Bahia e Ceará,
trazendo-se o assunto novamente à apreciação do colegiado na reunião de f'd"e,
junho próximo. E, como nada mais houvesse a tra~. fQi..encerrada a reuniã' às .
dezenove horas e trinta minutos, da qual eu,
J:;I!iiIf
, Cristina Cou o e

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

3

C~Correlos
Oliveira e Silva, secretária

_
das reuniões da Diretoria Executiva,

lavrei esta ata

que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Heli ~a
de Azevedo
Presidente Interino
cumulativamente com a função
Vice- Presidente Gestão de Pessoas

RO~Raeal~atão
Vice-Presidente do Negócio Postal
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Vice- Presidente de Logística
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