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Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às
quinze horas e quinze 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a
realização da vigésima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os
Vice- Presidentes Luis Mario Lepka, Swendenberger do Nascimento Barbosa,
Célia Corrêa, Antônio Tomás, Janio Cezar Luiz Pohren, Morgana Cristina
Santos e Luis Mario Lepka. Ausentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira
de Freitas e José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 27a 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. Política e diretrizes de patrocínio - Relatório/PRESI nO
022/2015. A Diretoria Executiva APROVA a adequação e atualizações de
conteúdo da política de patrocínio, conforme diretrizes de padronização e
organização dos normativos da ECT, validados pela Diretoria Executiva, em
sua 3a reunião ordinária, de 23/01/2012. 1.1.2. Redefinição das áreas
responsáveis pelas ações estratégicas e setoriais - Relatório/PRESI nO024/2015.
A Diretoria Executiva APROVA a proposta de redefinição das áreas
responsáveis pelas ações estratégicas e setoriais, conforme disposto no
Relatório Técnico GPLA/DPLAN - 002/2015, com os seguintes ajustes: a) a
ação "Implantar MVNO - Mobile Virtual Network Operator" deve ser
reclassificada
como ação setorial; b) a ação estratégica "Transporte Aéreo" deve
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RECOMENDA que a área de planejamento estratégico efetue revisão geral da
classificação das ações estratégicas e setoriais, à luz do novo modelo
organizacional, mantendo-se como estratégicas as ações cuja apreciação seja
efetivamente de competência da Diretoria Executiva colegiada. 1.2. VICEPRESIDENT A DE SERVIÇOS - 1.2.1. Aprovação de política e diretrizes
gerais dos instrumentos de contratação - Relatório/VISER na 001/2015. A VicePresidenta de Serviços convida Ana Lídia Camelo Gomes Ribeiro, da Gerência
de Normas e Padrões/Degss, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o
Relatório/VISER na 001/2015. A Diretoria Executiva APROVA, nos termos do
mencionado relatório, a "Política e Diretrizes Gerais dos Instrumentos de
Contratação",
dispostas
na minuta
do Manlic
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2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê
Executivo - Comex - junho/2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI nO
034/2015, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (19a a 21a
reuniões ordinárias e 2a reunião extraordinária), realizadas no mês de
junho/2015. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos
Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI na 035/2015, com cópias das atas
do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 5a reunião ordinária e
à 6a reunião extraordinária, realizadas em 25/06/2015, e à 7a reunião
extraordinária, realizada em 03/07/2015. 2.1.3. Avaliação de desempenho da
Diretoria Executiva dos Correios, período avaliativo 2014 - Apresenta a
Comunicação/PRESI na 036/2015, dando conhecimento à Diretoria Executiva
do Mem.0570/2015-DESEN,
por meio do qual são encaminhados os
formulários de avaliação de desempenho dos membros deste colegiado, período
avaliativo 2014. Os Vice-Presidentes ora sujeitos à avaliação deverão promover
o fechamento dos seus resultados de metas corporativas, setoriais e resultado
final, encaminhando o formulário devidamente assinado ao Gabinete da
Presidência até 28 de julho próximo. 2.2. VICE-PRESIDENTA DE
SERVIÇOS - 2.2.1. Criação de grupo de trabalho multidisciplinar para modelar
nova forma de contratação da RPN, devido à dificuldade de implementação das
alternativas atualmente em estudo - Apresenta a Comunicação/VISER nO
001/2015, dando conhecimento à Diretoria Executiva, da criação de grupo de
trabalho multidisciplinar para modelar nova forma de contratação da RPN,
~e\fido à dificuldade de implementação das alternativas atualmente em estudo.
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A Diretoria Executiva RECOMENDA a apresentação deste tema ao Conselho
de Administração e DETERMINA que o andamento dos trabalhos seja
apresentado a este colegiado na reunião de 18 de agosto de 2015. E, como nada
mais ?~~.~..se-a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas, da qual
eu, ~
' 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.
Brasília(DF), 21 de julho de 2015.
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