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Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez
horas e quinze 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a
realização da trigésima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os
Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka,
Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José
Furian Filho, Janio Cezar Luiz Pohren e Morgana Cristina Santos. O Presidente
declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 33a reunião
ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao
exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1.
VICE-PRESIDENTE
DE ENCOMENDAS -1.1.1. Plano de Continuidade do
Negócio - PCN/2015 - Relatório/VIENC nO001/2015. A Diretoria Executiva
APROVA:
a) o descontingenciamento
do valor orçamentário
de
R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) para a execução de ações
de contingência previstas no Plano de Continuidade do Negócio - PCN/2015 Risco Greve e demais situações que afetam a normalidade do processo
produtivo da Empresa; b) a revisão do limite orçamentário total de custeio de
R$ 18.510.104.429,19 (dezoito bilhões, quinhentos e dez milhões, cento e
quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) para
R$ 18.565.104.429,19 (dezoito bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões,
cento e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos),
referente à inclusão de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)
no limite orçamentário das contas conforme detalhado no item 111 do
mencionado relatório; c) delegação de competência ao coordenador nacional do
PCN/2015 - Risco Greve, conforme PRT/PRESI-83/2015, para autorizar o uso
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aprovado, de acordo com as necessidades devidamente justificadas. A Diretoria
Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do
Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI
nO 041/2015, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios,
referente à 6a reunião ordinária, realizada em 30/07/2015. E, como nada mais
houvesse a JGJ.af,!9i-encerrada a reunião, às onze horas e cinco minutos, 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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Nelson Luiz Oliveira deFreifás
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
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Barbosa
Vice-Presidente Corporativo
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Vice-Presi ente do Negócio Postal
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' ice-Presidente --deEncomendas
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Vice- Presioente de Logística
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Morgana Ctt~iíia Santos
Vice-Presidenta da Rede de Agências e Varejo
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