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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dezessete
horas e vinte e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1,
Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a
Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima
sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia
Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino,
Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória
Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva a ata da 46a reunião ordinária do exercício de 2013,
a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens
constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE
GESTÃO DE PESSOAS - 1.1.1. Alteração do Regimento do Comitê de Gestão
de Pessoas - RelatórioNIGEP nO011/2013. A Diretoria Executiva APROVA as
alterações no regimento interno do Comitê de Gestão de Pessoas, descritas no
quadro constante do mencionado relatório, com a consequente alteração no
Manorg, Módulo 23, Capítulo 31. 1.2. VICE-PRESIDENTE
JURÍDICO 1.2.1. Alteração de alcada. Manorg 23/8. Estrutura Especial. Comissão de
Disciplina - Codis - RelatórioNIJUR nO 001/2013. A Diretoria Executiva
APROVA a alteração da alçada do Manorg, Módulo 23, Capítulo 8, que estabelece
o regimento interno da Comissão de Disciplina - Codis, de forma a permitir, além
da elaboração/atualização, a aprovação do referido regimento interno, pela
Vice-Presidência Jurídica, conforme quadrôs constantes do mencionado relatório.
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Acompanhamento das
recomendações do Conselho de Administração - Apresenta a Comunicação/PRESI
nO078/2013, com quadro de acompanhamento das recomendações do Conselho de
Administração, apreciado na 11a reunião ordinária daquele colegiado, ocorrida em
28/11/2013, para conhecimento e adoção das providências pertinentes na área de
atuação de cada membro da Diretoria Executiva. 2.2. VICE-PRESIDENTE
ECONÔMICO-FINANCEIRO
- 2.2.1. Memorando de entendimentos entre a
/ECT e a empresa alvo selecionadal"'Apresenta a ComunicaçãoNIEFI nO018/2013,
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dando conhecimento do conteúdo constante da mencionada comunicação e a
classifica como CONFIDENCIAL. 2.3. VICE-PRESIDENTE
JURÍDICO 2.3.1. Provimento de Recurso Administrativo. Lei de Acesso à informação. e-DNE
- Apresenta a ComunicaçãoNIJUR na 006/2013, informando a Diretoria
Executiva sobre parecer emitido pela Controladoria Geral da União - CGU, pelo
improvimento do recurso apresentado por cidadão, oriundo de requerimento
dirigido ao Serviço de Informação ao Cidadão, com fundamento na Lei de Acesso
à informação (Lei 12.527/2011), de fornecimento do banco de dados do CEP
compilados no produto e-DNE. 2.3.2. TAC. MPT. Decreto 8.016/13 - Apresenta a
ComunicaçãoNIJUR na 007/2013, informando a Diretoria Executiva sobre as
medidas adotadas nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Trabalho da lOa. Região, que alega haver ilegalidade na manutenção de
empregados do quadro de pessoal contratado a título de empregos em comissão,
mais especificamente sobre a inconstitucionalidade do artigo 45 do Estatuto da
ECT (Decreto n.o 8.016, de 17/5/2013). A Diretoria Executiva classifica esta
comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais
houvesse a tratar, foi J9£eftada a reunião, às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, 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.

President,
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Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente
Gestão de Pessoas
Maria da Gló 'a
r-es dos Santos
Vice-Presidenta ae Clientes e Operações
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