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DIRETORIA EXECUTIVA

ATADA 7"REUNIÃO ORDINÁRlA/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 Nelson Luiz Oliveira de
Freitas, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no exerCÍcio da Presidência, para
a realização da sétima reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os VicePresidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Cleucio
Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes o Presidente
Wagner Pinheiro de Oliveira e a Vice-Presidenta Morgana Cristina Santos, em
férias regulamentares, e José Furian Filho, em viagem de serviço ao exterior.
O Presidente em exerCÍcio declara aberta a sessão e submete à Diretoria
Executiva a ata da 63 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. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 1.1.1. Concessão de férias à Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 1°
período - Relatório/PRESI nO 007/2015. A Diretoria Executiva APROVA a
concessão de férias à Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória
Guimarães dos Santos, matrÍCula 1.001.115-3, com o primeiro período de
fruição de 18 a 29/05/2015 (12 dias). 1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE
NEGÓCIOS, respondendo pela Área o Vice-Presidente EconômicoFinanceiro - 1.2.1. Projeto F 35 - atualização dos planos de trabalho da Nova
stitui ão Financeira e da Corretora de Se uros - Relatório/VINEG nO
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002/2015. A Diretoria APROVA alterações nos planos de trabalho da Nova
Instituição Financeira e da Corretora de Seguros, conforme anexos 1 e 2,
constantes do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este
relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES 2.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.1.1. Prestação de
contas - indicador setorial VICOP - Desempenho Gerencial de Vendas - 2014 Apresenta a Comunicação/VICOP nO003/2015, com a prestação de contas do
desempenho da receita gerencial de vendas dos Correios no ano de 2014,
referente ao indicador setorial da Vicop: "Desempenho Gerencial de Vendas DGV". A Diretoria Executiva DELIBERA que a apresentação desta
comunicação ao Conselho de Administração aguarde as análises a serem
efetuadas pelas áreas de negócios e de logística, sobre o desempenho das
receitas em 2014, para serem encaminhadas em conjunto àquele colegiado, com
vistas a possibilitar uma análise completa das vendas em 2014. 3. ASSUNTOS
GERAIS - 3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 3.1.1. Posse do VicePresidente Jurídico - Conforme reeleição ocorrida na la reunião ordinária do
Conselho de Administração em 2015 e de acordo com o disposto no Estatuto
Social da ECT, artigo 20, inciso IX, e artigo 22, inciso II,~10 e ~9°, toma
POSSE o Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, Cleucio Santos Nunes, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade 15.284.698 - SSP/SP e do CPF nO
133.749.178-01, residente na SQN 309, Bloco E, Ap. 202, Brasília - DF, CEP
70755-050, para o período de gestão de 07 de fevereiro de 2015 a 06 de
fevereiro de 2018. 3.1.2. Viagem de serviço ao exterior - D.O.U nO 35, de
23/02/2015 - dá conhecimento à Diretoria Executiva da participação da VicePresidenta de Clientes e Operações Maria da Glória Guimarães dos Santos no
evento "Selectusa Investiment Summit", na cidade de Washington, Estados
Unidos da América, no período de 19 a 26/03/2015. 3.2. VICE-PRESIDÊNCIA
DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS, respondendo pela área a VicePresidenta de Administração - 3.2.1. Força tarefa Rio 2016 - Adicionalmente
à decisão tomada na 6a reunião ordinária de 2015, que reconheceu a força tarefa
Rio 2016 como órgão administrativo na estrutura formal, competente para
adoção das medidas formais administrativas de contratação, a Diretoria
Executiva ESTABELECE que as Capeas - Comissões de Avaliação do
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demandas de contratação e no apoio da mencionada força tarefa, devendo ser
acionadas pela FT, de acordo com a matéria a ser avaliada. E, como nada mais
houvesse a tar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, da
qual eu,
, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos
os pre
es assinada.
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