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Aos dezessete dias do mês de mflrço do ano de dois mil e quinze, às onze horas e
trinta minutos, no vigésimo an:dar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, sob fi presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini,
reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da la sessão
extraordinária deste exerCÍcio. Estavam presentes os membros do Conselho de
Administração Wagner Pinheiro: de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio
Alves de Azevedo, Leones DalI' Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Marcos Cesar
Alves Silva. A conselheira Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, em razão de
licença maternidade, participou :da reunião na condição facultada pelo Art. 16, ~7°
do Estatuto dos Correios. Ausente o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado
que a matéria em pauta se cla~sifica como tema para o qual a legislação vigente
a ~~artiC;JlaçãO
do: conselheiro representante dos empregados. O
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Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame do item da pauta.
1. COMUNICAÇÃO - 1.1. Relatbr: Wagner Pinheiro de Oliveira - Presidente
dos Correios. 1.1.1. Política de aldcação, retenção e valorização de empregados no
exerCÍcio de funções gerenciais e técnicas - COM/CA-003/2015. O Conselho de
Administração toma conhecimentb o Relatório/VIGEP-032/2014, objeto da 48a
reunião ordinária da Diretoria Exe~utiva em 2014, por meio do qual foi aprovada a
nova política de alocação, retençãp e valorização de empregados no exerCÍcio de
funções gerenciais e técnicas. E~CERRAMENTO. Nada mais~-tratar,
às onze horas e trinta minutos foi epcerrada a sessão, da qual eu-;t::ll'f
, Cristina
Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração,
lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes
assinada.
I

--:.;;:;;;;::-~

Ricardo Berzoin
Presidente doiConselho de A

Ata da la Reunião Extraordinária do Conselho (fe Administração/2015
I

istração

2

