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ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DA DIRETORIA/2015

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dez
horas, no décimo nono andar do Edifício Sede dos Correios ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto
Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da
ECT, sob a Presidência de Giovanni Correa Queiroz, para a realização da oitava
reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli
Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Rodolfo Ramalho
Catão e Ney Jorge Campello. Ainda estiveram presentes, como convidados, o
Chefe de Gabinete, Janio Cezar Luiz Pohren e o responsável pela Diretoria de
Gestão Estratégica, Marcelo de Araujo Rodrigues. O Presidente declara aberta a
sessão e passa ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.
1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOAS 1.1.1. Reforço orçamentário para as despesas de saúde assistencial relativo ao
exercício de 2015 - Relatório/VIGEP nO 024/2015. A Diretoria Executiva
APROVA o descontingenciamento do valor de R$ R$386.077.156,94 (trezentos
e oitenta e seis milhões, setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e
noventa e quatro centavos) para execução das despesas com o Plano
CorreiosSaúde, com consequente revisão do limite orçamentário total de custeio
de R$18.813.104.429,19 (dezoito bilhões, oitocentos e treze milhões, cento e
quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) para
R$19.199.181.586,13 (dezenove bilhões, cento e noventa e nove milhões, cento
e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e treze centavos) referentes à
inclusão de R$386.077.156,94 (trezentos e oitenta e seis milhões, setenta e sete
mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos). 1.2. VICEPRESIDENTE CORPORATIVO,
respondendo pela Vice-Presidência de
Finanças e Controles Internos - 1.2.1. Contratação de operação de crédito. :~6at9J;iÚ/VIFIC nO 006/2015. A Diretoria Executiva APROVA
~
a1Í1inhamento ao Conselho de Administração da proposta de contrataçã
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operação de crédito no valor de até R$ 750 milhões, equivalente ao pagamento
da segunda parcela do distrato do contrato do correspondente Banco Postal, nas
condições a serem negociadas junto ao agente financeiro. A Diretoria Executiva
RECOMENDA à Vice-Presidência de Finanças e Controles que adote as ações
necessárias à elaboração da proposta do contingenciamento do orçamento de
investimento, a partir do ano de 2016. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICEPRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Acompanhamento das
ações relacionadas ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP, relativo aos
exerCÍcios de 2011, 2012, 2013 e ao período de janeiro a abril de 2015 Apresenta a Comunicação/VIGEP nO023/2015, com o objetivo informar sobre
as providências adotadas em relação ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
relativo aos exerCÍcios de 2011, 2012, 2013 e ao período de janeiro a abril de
2015, E, como ~a
i houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze
horas, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das
reuniões da Dire o .a Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada,
será por todos os presentes assinada.
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