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Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às
dezesseis horas e cinquenta 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 Giovanni Corre a
Queiroz, para a realização da quadragésima oitava reunião ordinária deste
exercício, presentes os Vice-presidentes Luis Mario Lepka, Swedenberger do
Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás e José Furian Filho.
Ausente o Vice-presidente Janio Cezar Luiz Pohren, em férias regulamentares.
Ainda estiveram presentes, como convidados, o Diretor de Gestão Estratégica,
Marcelo de Araujo Rodrigues, e o Diretor Jurídico, José Barreto de Arruda
Neto, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria
Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva
a ata da 47a 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. ACOMPANHAMENTO
DE PEDÊNCIAS. Conforme previsão
contida no subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o
Presidente apresenta as recomendações feitas pelo colegiado em 2015,
pendentes de atendimento até esta data. A Diretoria Executiva considera
concluídos os itens 17 - "Implementaçãoda estrutura de transição" e 32 - "Plano
de Continuidade do Negócio - PCN/2015" . A convite do Presidente, o chefe da
Auditoria, Evilasio Silva Ribeiro, discorre sobre o item 19 - "Resultados
da autoria realizada no Postalis e da análise do Relatório de Fiscalização
nO 012/2014/CFDF/PREVI". 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração e Fiscal da
Correiospar - Apresenta a Comunicação/PRESI nO 057/2015, com cópia das
atas sumárias do Conselho de Administração (la a 5a reuniões ordinárias ela e
,...~niões
extraordinária) e do Conselho Fiscal (la a 5a reuniões ordinárias) da
~rreiospar,
realizadas no período de maio a outubro/2015. 2.2. VICE-
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PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela área a
Vice-Presidenta de Serviços - 2.2.1. Demonstrativo de designações para
funções gerenciais e técnicas cujos empregados não tenham atendido aos
requisitos, referente ao mês de novembro de 2015 - Apresenta a
ComunicaçãoNIGEP nO022/2015, com a relação das designações para funções
gerenciais e técnicas efetuadas no mês de novembro de 2015. 3. EXPOSIÇÃO
- 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Sistema Eletrônico de Informação - SEI - convida
o Secretário de Logística e Tecnologia da Informação, Cristiano Rocha Heckert,
e o Secretário-Adjunto de Logística e Tecnologia da Informação, Fernando
Antônio Braga de Siqueira Junior, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, para expor sobre o Sistema Eletrônico de Informação - SEI, ao qual os
Correios serão integrados, conforme relato constante da ComunicaçãoNICOR003/2015, apresentada na 47a reunião ordinária deste colegiado. E, como nada
mais houvesse a tr1!::aa
, f i ncerrada a reunião, às dezenove horas e trinta
minutos, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das
reuniões da Diretori
xecutiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada,
será por todos os presentes assinada.
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