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ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA/2015
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às
onze horas, 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 vigésima quarta reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os VicePresidentes Célia Corrêa, Morgana Cristina Santos, Nelson Luiz Oliveira de
Freitas, Cleucio Santos Nunes e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente
Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a
sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 23a 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. VICEPRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO -1.1.1. Aprovar o plano emergencial
para redução de consumo de energia elétrica e água - Relatório/VIP AD nO
006/2015. Convida o Superintendente Executivo da Vipad, Eliomar Wesley
Ayres da Fonseca Rios, o Gerente Corporativo de Administração de Serviço Gser/Vipad, Romulo Eduardo de Freitas Cunha, e o Chefe do Departamento de
Engenharia - Denge, Jorge Eduardo de Araújo, para expor sobre o assunto. A
seguir, a Diretoria Executiva APROVA o plano emergencial para redução de
consumo de energia elétrica e água, anexo I do mencionado relatório.
Adicionalmente, a Diretoria Executiva RECOMENDA que a área de
Administração estabeleça contato com as autoridades competentes, no sentido
de se avaliar a viabilidade e conveniência de participação dos Correios em
leilões de energia elétrica. 1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE

wrSL2.1.~\~ste

da tabelade ar a

ATA DA 24a REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

to d:{;es

?en~

e

Correios ------~-------------técnicas para implantação da estrutura de transição ao novo modelo empresarial
dos Correios - Relatório/VIGEP nO009/2015. A Diretoria Executiva APROVA:
a) o ajuste na tabela de orçamento de funções gerenciais e técnicas para
implantação da estrutura de transição ao novo modelo empresarial dos Correios,
conforme anexo 1 do mencionado relatório; b) a suspensão de designações para
funções que ultrapassarem o valor do orçamento executado em 31/05/2015, até
a data da implementação da tabela de orçamento de funções da estrutura de
transição de designação; c) a manutenção de empregado na posição de função
em extinção, até dezembro/2015, em alinhamento ao estabelecido pelo
Conselho de Administração e proposta do Comitê de Gestão de Pessoas Cogep; d) a ampliação do número previsto para as funções de Coper e Coneg
definido no Relatório/REDIR - 014/2001, com o objetivo de permitir a
instalação das 33 (trinta e três) Coordenações de Macrorregião, sem implicação
de aporte orçamentário. A Diretoria Executiva classifica este relatório como
informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICEPRESIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA,
respondendo pela Área o
Vice-Presidente Jurídico - 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras maio/2015 - Convida o o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília
- Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva e o Chefe do Departamento de
Planejamento Econômico e Financeiro - Depef, Rogério Vianna Moreira dos
Santos, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente EconômicoFinanceiro apresenta a Comunicação/VIEFI nO003/2015, para conhecimento da
Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e
Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2015. 2.2.
VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Memorando de Entendimentos
- MoU - Projeto F35 - Apresenta a Comunicação/VINEG nO007/2015, dando
conhecimento à Diretoria Executiva do Memorando de Entendimentos - MoU Projeto F35. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como assunto
CONFIDENCIAL. 2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 2.3.1. Remuneração de dirigentes - ciclo 2015/2016 - Apresenta a
Comunicação/VIGEP nO006/2015, informando da aprovação na 5a Assembleia
Geral Ordinária - AGO, ocorrida em 16 de junho de 2015, da remuneração de
dirigentes e conselheiros para o ciclo 2015/2016, em consonância com as
orientações exaradas pelo Departamento de Coordenação e Governança das
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~Correlos ---------------------ENCOMENDAS - 2.4.1. Resultados dos indicadores setoriais de 2014 - Vilog Apresenta a Comunicação/VILOG nO006/2015, com os resultados das metas
aprovadas pelo Conselho de Administração em 19/12/2013, na 12a reunião
ordinária, relativos aos indicadores setoriais da Vilog em 2014, para
conhecimento da Diretoria Executiva e posterior envio ao Conselho de
Administração, E, como nada mais houves~~~JDi
encerrada a reunião, às
treze horas e trinta minutos, da qual eu, (;J#I! , Cristina Couto de Oliveira e
Silva, secretária das reuniões da Diret~xecutiva,
lavrei esta ata que, depois
de lida e aprovada, será por ns
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