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ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e
trinta 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da
décima oitava reunião ordinária deste exercicio, presentes os Vice-Presidentes
Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro
Cerqueira, Paulo Roberto Cordeiro, José Furian Filho, Darlene Pereira e
Cristiano Barata Morbach. Ausente o Vice-Presidente Heli Siqueira de
Azevedo, em reunião externa a serviço. Ainda estiveram presentes Miguel
Martinho dos Santos Júnior, Chefe do Gabinete da Presidência, à luz do
disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva,
Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, Assessor da Vice-Presidência do Negócio
Postal, representantes da consultoria Accenture, o Assessor Especial Guilherme
Henriques de Araújo e Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da
Presidência, a convite do Presidente dos Correios. O PRESIDENTE declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 17(1 reunião ordinária
do exercício de 2017, a qual é APROVADA. O Presidente dá conhecimento à
Diretoria Executiva de viagem internacional
a ser realizada pelo
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos para os Estados Unidos, no
período de 13 a 21 de maio de 2017, para participar de reunião Postalis e
poderes legislativo e executivo dos Estados Unidos da América, a ser realizado
em Washington/De, EUA. Passa-se, a seguir, ao exame dos demais itens
constantes
da pauta de assuntos.
1. ACOMPANHAMENTO
DE
PENDÊNCIAS - Conforme subi tem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria
Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento
das
recomendações feitas pelo colegiado. 2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Deliberação de prazo aos Grupos de Trabalho, que tratam das
providências para o enquadramento desta Empresa às disposições da Lei
13.303, dc 2016, e Decreto 8.945, de 2016, para ;esen:o
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conclusões e propostas - Relatório/PRESI nO020/2017. A Diretoria Executiva
DELIBERA a data de 13 de junho de 2017 para que os Grupos de Trabalho, a
exemplo das PRT/PRESI-030/2017 e PRT/VICOR-117/2017,
concluam e
apresentem a esta Diretoria a totalidade das providências para o enquadramento
desta Empresa às disposições da Lei 13.303, de 2016, e Decreto 8.945, de 2016.
A Diretoria Executiva SOLICITA que, após apresentações na Diretoria,
o resultado dos trabalhos sejam comunicados ao Conselho de Administração na
primeira reunião ordinária subsequente. 3. COMUNICAÇÕES
- 3.1.
PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos
Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO022/2017, com cópia da ata do
Conselho de Administração dos Correios, referente à 3a reunião extraordinária,
realizada em 04/04/2017. 3.1.2. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos
Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO023/2017, com cópias das atas
do Conselho Fiscal dos Correios, referentes às 2a e 3a reuniões ordinárias,
realizadas em 03/03 e 12/04/2017, respectivamente. 4. EXPOSIÇÕES - 4.1.
VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 4.1.1. Requisitos Operacionais A Diretoria Executiva convida o chefe do Departamento de Engenharia DENGE/VISER, Jorge Alberto Ribeiro Elias, para expor sobre o assunto.
O Vice-Presidente Paulo Cordeiro ressalta que o objetivo principal da revisão
dos requisitos operacionais é a redução dos valores pagos pela Empresa com
aluguel de imóveis. 4.1.2. Sistema de Carteira Imobiliária dos Correios - GCIC
- A Diretoria Executiva convida o Chefe da Central de Serviços CESERIVISER, Ronaldo Lima Monteiro, acompanhado do empregado José
Orlando Rocha, da equipe técnica da VISER, para exporem sobre o assunto.
4.2. VICE-PRESIDENTE
DE ENCOMENDAS
4.2.1. Status de
implantação da Política Comercial - A Diretoria Executiva convida o Chefe do
Departamento Comercial - DECOM/VIENC, Jackson Augusto Gonçalves
Jacques, para expor sobre a evolução da migração dos contratos para o novo
modelo. O Sr. Fernando Miranda, da equipe técnica da Presidência, informou
que a Presidência tem realizado acompanhamento sistemático junto aos
coordenadores e aos Diretores Regionais. O Sr. Jackson apresentou as
dificuldades encontradas no que tange a falhas no sistema para a habilitação dos
cartões de postagens e inconsistências no banco de dados. O Presidente
ressaltou que soluções tecnológicas críticas para a empresa devem ser testadas
em ambiente controlado, previamente à disponibilização aos clientes. Afirmou
que falhas no sistema, do porte das que vêm sendo evidenciadas, são
inadmissíveis e impactam de maneira direta e significativa o relacionamento
com o cliente e o faturamento da Empresa. A Diretoria Executiva SOLICITA
soluções imediatas para que seja cumprido o prazo de 19/05/2017 para o ~'

.
ATA DA

lsa

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

f-rF-J
2

Correios ----------------------encerramento da implementação da Política Comercial dos Correios, no que se
refere aos clientes empresas privadas. E, como nada mais houvesse a tratar, foi
encerrada
a r7união,
às dezoito
horas e quinze
minutos,
da
qual ~u, ~...o.J, ~intia Ma.ria Chioca Lopes C~mpos,. secretária desta re~nião
da Duetona Executiva, lavreI esta Ata que, depOis de lIda e aprovada, sera por
todos os presentes assinada.

Guilherme Campos Júnior
Presidente
e respondendo interinamente pela Vice-Presidência do Negócio Postal

Francisco
êni
e Mello Esq uef
Vice-Preside te de Finanças e Controles
Internos
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