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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e
dez minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 4ª
sessão extraordinária deste exercício. Registra-se a ausência, previamente justificada, do
Presidente do Conselho de Administração, Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão, devido
encontrar-se em missão pelo Ministério das Comunicações, motivo pelo qual preside esta
reunião a Sra. Flávia Duarte Nascimento, Presidente substituta do colegiado, conforme
indicação ocorrida na 11ª Reunião Extraordinária de 20/10/2021. As reuniões estão sendo
realizadas por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma facultada pelo Art. 45 do
Estatuto Social dos Correios, "As reuniões do Conselho de Administração podem ser
presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou
videoconferência, conforme entendimento do colegiado, definida na convocação da
reunião". Presentes os membros do Conselho de Administração: Floriano Peixoto Vieira
Neto, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Daniel Mejdalani Follain.
Registra-se que a participação do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo deu-se com
base no Art.37 do Regimento Interno do Conselho de Administração, sendo enviado o voto
pelo whatsapp: Art. 37 Os conselheiros poderão expressar seus votos por e-mail ou
whatsapp, cujo teor será transcrito na ata da referida reunião que, após assinada, produzirá
os efeitos legais pertinentes. A Presidente substituta do Colegiado declara aberta a sessão.
A seguir, passa-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi
distribuída previamente para análise dos membros. 
 
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO.
 
1.1. Remuneração de Membros Estatutários dos Correios – Ciclo 2022/2023 – período
Junho/2022 a março/2023. (Relatório CA nº 041/2022). Relator: Floriano Peixoto Vieira
Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. O colegiado
convida Heronides Eufrásio Filho, Diretor de Gestão de Pessoas, acompanhado de Jose Luiz
de Ascenção Júnior, Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas, que apresentam a
matéria. Na sequência, o colegiado APROVA, pela maioria do presentes, tendo por base o
Ofício Circular 2207/2022/ME da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - Sest/ME, o encaminhamento à Assembleia Geral, com parecer favorável, da
proposta de Remuneração Global dos Membros Estatutários dos Correios, para o período
de junho/2022 a março/2023, ciclo 2022/2023, com reajuste de 9,91%, conforme
proposta constante nos Anexos I e II deste relatório, e consequentes pagamentos. O
Conselheiro Maurício Fortes Garcia registra que: em conformidade com a sua manifestação
na 2a RECA/2022, este Conselheiro se manifesta CONTRÁRIO à proposta em virtude da
orientação da SEST de que a proposta não deveria contemplar reajuste, bem como da
ausência de manifestação do COPES, que deveria auxiliar o Conselho de Administração na
elaboração da citada proposta, em conformidade com o inciso V do ART. 104 do Estatuto
Social da ECT.

Ata Reunião Colegiado: 4ª RECA - 27/05/2022 (31925358)         SEI 53180.003426/2022-24 / pg. 1



 
ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às treze horas e dez minutos foi
encerrada a sessão, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do
Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos
os conselheiros presentes assinada.
 

(assinado eletronicamente)
Flávia Duarte Nascimento

Presidente substituta do Conselho de Administração
 

 (assinado eletronicamente)
Floriano Peixoto Vieira Neto

Presidente dos Correios e Membro do Conselho de Administração
 

 (assinado eletronicamente)
Ruy do Rêgo Barros Rocha

Membro do Conselho de Administração
 

 (assinado eletronicamente)
Maurício Fortes Garcia Lorenzo

Membro do Conselho de Administração
                                                                                            

(assinado eletronicamente)
Daniel Mejdalani Follain

Membro do Conselho de Administração
 
 

(assinado eletronicamente)
Mariana Júlia de França Leitão
Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Floriano Peixoto Vieira Neto,
Presidente, em 01/06/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Duarte Nascimento,
Conselheiro de Administracao Titular, em 01/06/2022, às 16:09, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Mauricio Fortes Garcia Lorenzo,
Conselheiro de Administracao Titular, em 02/06/2022, às 08:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Mejdalani Follain,
Conselheiro de Administracao Titular, em 02/06/2022, às 11:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Mariana Julia de Franca Leitao,
Analista IX , em 03/06/2022, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Ruy do Rego Barros Rocha,
Conselheiro de Administracao Titular, em 03/06/2022, às 09:57, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 31925358 e o código CRC 966FC442.

Referência: Processo nº
53180.003426/2022-24  SEI nº 31925358

Ata Reunião Colegiado: 4ª RECA - 27/05/2022 (31925358)         SEI 53180.003426/2022-24 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata Reunião Colegiado: 4ª RECA - 27/05/2022 (31925358)

