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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis
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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da sétima reunião
extraordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de
Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Swedenberger do Nascimento Barbosa,
Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, Fabiano de Cristo Cabral
Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ausente o Vice-presidente José Furian
Filho, em viagem de serviço. Ainda estiveram presentes, como convidados,
Marcelo de Araujo Rodrigues,
Alexandre

Reybmm

de

Superintendente

Menezes,

de Gestão Estratégica,

Superintendente

conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento

Executivo

e

Jurídico,

interno da Diretoria

Executiva. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao
exame

dos

demais

itens

constantes

da

1. COMUNICAÇÕES - 1.1. VICE-PRESIDENTE

pauta

de

assuntos.

DE SERVIÇOS - 1.1.1.

Apresentação' de medidas voltadas à redução do consumo de água e energia,
bem como da avaliação quanto à melhor utilização dos serviços de transporte
institucional e táxi - convida o Gerente de Administração
Gser/Ceser/Viser,

de Serviços -

Rômulo Eduardo de Freitas Cunha, para expor sobre o

assunto. A seguir apresenta a Comunicação/VISER nO004/2016, informando as
didas adotadas para a redução do consumo de água e ener i
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dos Correios, bem como as ações desenvolvidas para redução das despesas com
transporte

institucional

e estudo da utilização

do táxi na empresa,

em

atendimento às demandas oriundas das 51a/2015 e 2a/2016 reuniões ordinárias
desta colegiado. 1.1.2. Alteração da supervisão da ação estratégica "Transporte
Aéreo" - Apresenta a Comunicação/VISER nO006/2016, informando a Diretoria
Executiva da ação adotada pela Vice-Presidência de Serviços no sentido de dar
cumprimento à deliberação deste Colegiado ocorr~da na

sa reunião

ordinária da

Diretoria Executiva, de 01/03/2016, quanto à alteração da área responsável pela
ação estratégica

"Transporte

Aéreo",

passando

presidência de Serviços para a Vice-presidência

tal atribuição

da Vice-

de Encomendas. Após as

tratativas efetuadas entre as equipes das duas áreas, bem como a explanação a
respeito do estágio atual em que se encontra a ação em comento, mediante o
Mem. 292/2016- VISER, de 20/04/2016, foi formalizada à Vienc a transferência
da supervisão

ora mencionada.

2. ASSUNTOS

GERAIS

- 2.2. VICE-

PRESIDENTE

DE GESTÃO

DE PESSOAS

- 2.1.1. Prorrogação

do

Diferencial de Mercado - Reporta-se à exposição sobre o mecanismo de
Diferencial de Mercado, ocorrida na 5a reunião extraordinária

de 2016 e

informa que as considerações feitas pela Diretoria Executiva naquela ocasião
estão sendo consideradas na elaboração da proposta a ser oportunamente trazida
a este colegiado. Considerando que o trabalho ainda não se encontra concluído,
a Diretoria Executiva AUTORIZA a prorrogação do diferencial de mercado até
31/05/2016.

2.2. Retomo de pedido de vista - RelatóriosNIENC-002

e

003/2016. A Diretoria Executiva DELIBERA pela inclusão na pauta da
próxima reunião ordinária dos Relatórios/VIENC-002

e 003/2016, retirados

para vista da Vice-presidência de Logística, considerando o disposto no subitem
9.9.2 do regimento interno do colegiado e a necessidade urgente de definição da
matéria para os negócios
3.1. PRESIDENTE
Vice-presidências

.

da área de Encomendas.

-

- 3.1.1. Criação do órgão Superintendência Executiva nas
- convida Cintia Maria Chioca Lopes Campos, lotada na

Superintência de Gestão - Sges/DplanlPresi
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3. EXPOSIÇÃO

sobre o assunto.

't(;

\

\

~
)

C~Correlos
E, como nada mai~L.úvesse
da qual eu,

~,

_
a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas,
Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das

reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada,
será por todos os presentes assinada.
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Ro~amalft2atão
Vice-Presidente do Negócio Postal

Campe lo

Vice-Presidente da R e de Ag ncias e Varejo
e respondendo pela Vic -Presidê cia de Logística
,
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