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Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
horas e quarenta e cinco 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, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a
realização da vigésima terceira reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os
Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Andrea
Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de
Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. O Presidente declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 22a reunião ordinária
e da 12a reunião

extraordinária

do exerCÍcio de 2016,

as quais são

APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da
pauta

de assuntos.

1. ACOMPANHAMENTO

DE

PENDÊNCIAS

-

Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o
Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas
pelo colegiado.

Sobre o item 57, A Diretoria

Executiva

RETIFICA

a

determinação de constituição de grupo de trabalho, ampliando o escopo do
estudo para o aproveitamento de espaços ociosos nas unidades em geral, e não
só aqueles decorrentes da implantação do Ceint/Guarulhos.
/

2.1. PRESIDENTE

- 2.1.1. Indica ão de mem
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Postalis - Relatório/PRESI nO 022/2016. A Diretoria Executiva APROVA as
seguintes indicações para a Diretoria-Executiva

do Instituto de Seguridade

Social dos Correios e Telégrafos - Postalis: a) André Motta, para o cargo de
Diretor Presidente; b) Christian Schneider, para o cargo de Diretor de
Investimentos. 2.2. VICE-PRESIDENTE

DE GESTÃO DE PESSOAS -

2.2.1. Inclusão de regras no anexo 37 do Manpes 1/2 para

utilização de

adicional noturno e horas extraordinárias nos novos contratos de mão de obra
temporária - MOT - RelatórioNIGEP

nO 014/2016. A Diretoria Executiva

APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de
inclusão de regras no anexo 37 do Manpes 1/2, para utilização de adicional
noturno e horas extraordinárias nos novos contratos de mão de obra temporária
-

MOT,

conforme

descrito

no

item

IH

do

mencionado

relatório.

3. EXPOSIÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS
- 3.1.1. Novo modelo de custeio do Plano Postal Saúde - Convida o
Coordenador de Estatística Atuária e Indicadores da Postal Saúde, Dalmy
Moreira Soares, acompanhado do Chefe do Departamento de Saúde, Segurança
e Sustentabilidade

- Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre o assunto.

O Presidente solicita aos expositores

o levantamento

de informações

de

mercado complementares, de forma a melhor subsidiar a discussão da matéria.
3.1.2. AbsenteÍsmo - Convida o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e
Sustentabilidade

- Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre o assunto.

3.1.3. Proposta de Plano de Desligamento Incentivado - PDI - Convida o
empregado Edson Bastos, da equipe técnica/Vigep, bem como representantes
do Postalis, para expor sobre o estudo do Plano de Desligamento Incentivado e
seus reflexos sobre a entidade fechada de previdência complementar. E, como
nada mais houvesse a tratar, foi e'?gerr~! a reunião, à
e cinco minutos, da qual eu, ~
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secretária da reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida
e aprovada, será por todos os presentes assinada.
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