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Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quinze
horas e quarenta 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 oitava reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os VicePresidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Antonio -Luiz Fuschino, Nelson
Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos
Santos e José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Morgana Cristina Santos,
em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à
Diretoria Executiva a ata da 73 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 - 1.1.1. Concessão de
férias a Vice-Presidenta de Administração - 10 período - Relatório/PRESI
na 008/2015. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias
regulamentares à Vice-Presidenta de Administração, Célia Corrêa, matrícula
1.001.139-0, com o primeiro período de fruição de 4 a 23/05/2015 (20 dias).
1.2. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Criação de
função de natureza especial, denominada de Gestor Estratégico, vinculada à
Presidência, para atuação na Presidência ou nas Vice-Presidências
Relatório/VIGEP na 002/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) a criação de
função de natureza especial denominada de Gestor Estratégico, no quantitativo
de 6 (seis) posições, com vinculação administrativa e orçamentária à
Presidência
e atuação
na Presidência
ou nas Vice-Presidências;
b) o encaminhamento da proposta para ao Ministério das Comunicações, que a
b terá à avaliação e aprovação do ..D.epartamento de .,Coordenação
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Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. A Diretoria Executiva classifica este relatório como
informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES
- 2.1.
PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO008/2015, com cópias das atas referentes às reuniões do
Comex 3 a 33 reuniões ordinárias), realizadas no mês de janeiro/2015. E, como
nada m is h uvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas, da qual
eu,
.
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da
Diret na Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por
todos os presentes assinada.
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