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Aos quatorze dias do mês-de abril do ano de dois mil e quinze, às quinze
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 décima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os
Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz
Fuschino, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José
Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, em viagem de serviço,
e Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias. Considerando

a escala de

substituição de Vice-Presidentes aprovada pela Diretoria Executiva, que prevê a
substituição recíproca do Vipad pela Vigep, o Presidente INDICA o VicePresidente

Econômico-Financeiro

para

substituir

a

Vice-Presidenta

de

Administração e o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no dia 14/04/2015, o
que é APROVADO pela Diretória Executiva. O Presidente declara aberta a
sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 13a 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
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Documento (45012) e EMS Mercadoria (45110); b) o reajuste de preços para os
serviços EMS Documento (45012) e EMS Mercadoria (45110). A Diretoria
Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.
1.1.2. Reajuste de preços dos serviços de encomendas - Relatório/VILOG
nO 006/2015. A Diretoria Executiva APROVA o reajuste dos preços dos
serviços de encomenda, pelo Índice médio geral ponderado de 7,42%, com
Índice médio linear por serviço, conforme quadro constante do mencionado
relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de
ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES
DE NEGÓCIOS
determinação

- 2.1. VICE-PRESIDENTA

- 2.1.1. Suspensão do serviço de certificação digital por

do ITI - Apresenta

a Comunicação/VINEG

nO 001/2015,

informando a Diretoria Executiva das sanções aplicadas à Empresa pelo ITI,
relativas à prestação do serviço de certificação digital, e demonstrando

a

importância estratégica do aprimoramento do serviço e as medidas necessárias
para o êxito do negócio. 2.2. VICE-PRESIDENTA
OPERAÇÕES
de

DE CLIENTES

E

- 2.2.1. Cartão Correios Fácil Nacional - melhoria no processo

formalização/atualização

de

contratos

comercIaIs

Apresenta

a

Comunicação/VICOP nO005/2015, dando conhecimento a Diretoria Executiva
do andamento

do processo

de melhoria

da formalização

comerciais. 3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE

dos contratos

- 3.1.1. Viagem de

serviço ao exterior - D.O.U. N° 68, de 10/04/2015 - informa a Diretoria
Executiva que esteve ausente no período de 10 a 13/04/2014, participando da
Conferência Estratégica Mundial e na Sessão 2015 do Conselho da União Postal
Universal - UPU, na Suíça. 3.1.2. Viagem de serviço - informa a Diretoria
Executiva que a Vice-Presidenta Célia Corrêa está participando do 2° módulo
do Programa Inter-com Brasil 2015 - Internacionalização e Competitividade,
evento promovido pela Fundação Dom Cabral e pela ApexBrasil, nos dias 13 e
14/04/2015, em São Paulo. E, como nada mais houvesse a tr
reunião, às dezeseis horas e quinze minutos, da qual eu,
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C~Correlos--------------------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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