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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas e trinta 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização
da vigésima sexta reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os Vicepresidentes Heli Siqueira de Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Rodolfo
Ramalho Catão e José Furian Filho. Ausente o Vice-presidente Fabiano de
Cristo Cabral Rodrigues Júnior, em férias regulamentares. O Presidente declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 2Sa reunião ordinária
e da 14a reunião extraordinária 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 apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas
pelo colegiado. Sobre os pontos examinados, tem-se: a) item 61 - visando
atender a solicitação do Presidente, a Vice-presidência de Gestão de Pessoas
informa que já iniciou processo de pesquisa de mercado, identificando as
condições do serviço de saúde suplementar. A previsão é de que até o final de
julho os dados estejam consolidados. 2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Alterações na Diretoria-Executiva da Postal Saúde - Relatório/PRESI
nO 026/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a destituição de Harold
Rodrigues Ferreira do cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde - Caix
wtência

e Saúde dos Empregados dos Correios; b) a destituição de Ro r
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Melo Nogueira do cargo de Diretor Administrativo"'"Financeiro da Postal Saúde
- Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios; c) a designação
de Ariovaldo Aparecido da Câmara para, interinamente, exercer o cargo de
Diretor-Presidente da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios; d) a designação de Celso Antônio Uliana para,
interinamente, exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Postal
Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.
3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do
Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO029/2016,
com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 5a reunião
ordinária, realizada em 31/05/2016. 3.1.2. Ofício Circular 455/2016-MPadiantamento de pagamento - Apresenta a Comunicação/PRESI nO030/2016,
em atendimento a recomendação do membro do Conselho de Administração
desta Empresa, indicado pelo representante do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, dando conhecimento à Diretoria Executiva do
Ofício Circular 455/2016-MP, acerca da recomendação do Tribunal de Contas
da União sobre adiantamento de pagamento. 3.1.3. Revisão do Plano
Estratégico Correios 2020 - Convida o chefe do Departamento de Planejamento
Estratégico - Dplan/Presi, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto.
A seguir apresenta a Comunicação/PRESI nO 031/2016, com o Relatório
Técnico GPLNDPLAN-05/2016, com as propostas de revisão dos objetivos
estratégicos do Plano Estratégico Correios 2020. 3.1.4. Acompanhamento das
ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nO 032/2016, com o
relatório de acompanhamento das ações estratégicas relativo ao período de
outubro de 2015 a maio de 2016, o qual será encaminhado ao Conselho Fiscal,
em atendimento a solicitação daquele colegiado, conforme ata da lIa reunião
ordinária de 2015. 3.2. VICE-PRESIDÊNCIA
DE ENCOMENDAS,
respondendo pela área o Vice-presidente do Negócio Postal - 3.2.1. Situação
da entrega de encomendas em Recife/PE e nas UFs centralizadas (CE, P
RN) - Apresenta a Comunicação/VIENC nO003/2016, dando conheciment6 da
situação da entrega de encomendas em Recife/PE e nas UFs centralizad~s

f'PB

e

RN-

dificuldades enfrentadas, contramedidas de curto pr~ o
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soluções definitivas para a normalização da entrega. 4. ASSUNTOS GERAIS 4.1. VICE PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.1.1. Alteração do período de
férias - informa a necessidade de alteração da concessão de férias
regulamentares, relativas ao 2° período de fruição, aprovado na 24a reunião
ordinária da Diretoria Executiva, por meio do Relatório/PRESI-023/2016, de
11/07/2016 a 25/07/2016 (15 dias) para 13/07/2016 a 22/07/2016 (10 dias), o
que é APROVADO pela Diretoria Executiva. E, como nada mais houvesse a
tratar, ~,~~da
a reunião, às quinze horas e cinquenta minutos, da qual
eu, ~
' .Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da
Diretona Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por
todos os presentes assinada.

Guilherme Campos Júnior
Presidente
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Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal
e respondendo pela Vice-Presidência de
Encomendas

u
ilho
Vice-Presidente de Logística
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