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ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
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 trigésima quarta reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os
Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello
Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo Roberto
Cordeiro, Henrique Pereira Dourado, Darlene Pereira e Cristiano Barata
Morbach. Ausente o Vice-presidente José Furian Filho, em viagem de serviço.
O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da
33a reunião ordinária do exerCÍcio de 2016, a qual é APROVADA, 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.
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Relatório de Avaliação
Empresarial (RAE) - junho e julho/2016 - Convida o Chefe do Departamento de
Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a
Comunicação/PRESI nO 038/2016, que apresenta os Relatórios de Avaliação
Empresarial (RAE) dos meses de junho e julho/2016. 2.1.2. Acompanhamento
das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG - posição de
08/08/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico -
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Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI
nO 039/2016, que apresenta o Relatório de Acompanhamento das ações
constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG - posição de 08/08/2016.
A Diretoria Executiva classifica o assunto como informação de ACESSO
RESTRITO. 2.1.3. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos
Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO041/2016, com cópia da ata do
Conselho de Administração dos Correios, referente à 9a reunião extraordinária,
realizada em 03/08/2016. 2.1.4. Encerramento da ação estratégica "Implantar
Modelo
de Gestão das Relações
de Trabalho"
Apresenta
a
Comunicação/PRESI nO042/2016, com o encerramento sem conclusão da ação
estratégica "Implantar Modelo de Gestão das Relações de Trabalho", conforme
Nota Técnica GPLA/DPLAN 020/2016.2.1.5. Banco Postal- continuidade das
negociações com o Banco do Brasil - Apresenta a Comunicação/PRESI
nO 043/2016, informando da suspensão do processo de seleção pública para
escolha de um novo parceiro para os Correios no Banco Postal, tendo em vista a
reabertura de negociações com o Banco do Brasil. 2.2. VICE-PRESIDENTE
DE SERVIÇOS - 2.2.1. Avaliação de ocupação dos Imóveis dos Correios Apresenta a Comunicação/VISER nO 007/2016, com os primeiros produtos
produzidos pelo grupo de trabalho designado por meio da PRT/PRESI159/2016 - Avaliação de ocupação dos imóveis dos Correios. 2.3. VICEPRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 2.3.1. Alteração da regra de
indenização por atraso do serviço PAC - Apresenta a ComunicaçãoNIENC
nO 006/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva, que alterou a nova
regra de indenização por atraso do serviço PAC. 3. ASSUNTOS GERAIS considerando o disposto no subi tem 9.6.2 do regimento interno da Diretoria
Executiva, o colegiado DELIBERA que, nas eventuais ausências de algum seus
membros, deverá participar das reuniões deste colegiado, na qualidade de
convidado, o profissional designado para responder pelo apoio direto ao Vicepresidente na coordenação das atividades da sua área. E, como nada mais
houvesse a;q~~Joi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, da
qual e~
' Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões
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Correios -----------------------da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por
todos os presentes assinada.

Guilherme Campos Júnior
Presidente
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