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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, às doze horas, no
sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob
a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos
Correios, para a realização da ga sessão extraordinária deste exerCÍcio. Estiveram
presentes os membros do Conselho de Administração Alessandra Cristina Azevedo
Cardoso, Leones Da]]' Agnol e Genildo Lins de Albuquerque Neto. Ausentes o
Presidente dos Correios, conselheiro Wagner Pinheiro de Oliveira, em férias, o
conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que a matéria em pauta se classifica
como tema para o qual a legislação vigente prevê a não participação do conselheiro
representante dos empregados, e a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em razão de
compromissos profissionais inadiáveis. O Presidente do Conselho declara aberta a
sessão e a seguir passa ao exame do item da pauta. 1. MATÉRIAS 1.1. Relator:

Paulo Bernardo Silva - Presidente do Conselho de Administração. 1.1.1.
Assistência
jurídica - REL/CA-035/2014.
O Conselho
de Administração
APROVA os critérios a serem utilizados na concessão do benefício de assistência
jurídica em favor dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e dos
Conselhos de Administração e Fiscal, em cumprimento ao 9 2° do artigo 46 do
Estatuto dos Correios; e DELEGA competência
à Diretoria Executiva para
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favor de empregados e ex-empregados, nos termos do ~10 do artigo 46 do Estatuto
dos Correios, aprovado pelo Decreto nO8016/2013. Adicionalmente, o Conselho de
Administração
INCUMBE a Diretoria Executiva de dar encaminhamento
ao
requerimento do empregado Delamare Holanda Pereira, contendo solicitação de
concessão de assistência jurídica, dirigido a todos os membros deste Colegiado, por
ocasião da 7é1 reunião ordinária de 2013. ENCERRAMENTO. Nada mai;
a tratar, às doze horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu~
Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de
Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os
participantes assinada.
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