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RELATÓRIO DA 51ª REUNIÃO DO CP CASP – CFC 
 

 
Data: 21 de setembro de 2022 
Horário: 9h às 12h 
Local: Videoconferência – 
ferramenta Microsoft Teams 

 
Participantes: 
1. Wellington do Carmo Cruz 
2. Antonio Carlos Sales Ferreira Junior 
3. Renato da Costa Usier 
4. Gabriela Leopoldina Abreu 
5. Felipe Severo Bittencourt 
6. Janilson Antônio da Silva Suzart 
7. Lucy Fátima de Assis Freitas  
8. Ricardo Rocha de Azevedo 
9. Valmir Leôncio da Silva  
10. Janyluce Rezende Gama 
11. Cintia Pimentel  

 

 
 

ASSUNTOS DA PAUTA 

1 

 
Abertura, aprovação da ata da 
reunião anterior, apresentação da 
pauta e assuntos gerais 
 
Responsável: Coordenador e 
Membros do CP CASP  

 

Abertura e apresentação de eventuais ajustes na ata 
anterior e apresentação da pauta. 

 

2 

 

Regimento Interno CPCASP 

Responsáveis: Janilson Suzart 

 

Apresentação da proposta de regimento interno para o 

CPCASP, devido às recentes alterações de estrutura 

do Comitê. 

3 

 

Avaliação periódica dos membros do 

CPCASP 

Responsáveis: Janilson Suzart 

 

Apresentação da proposta de avaliação periódica dos 

membros do CPCASP, devido às recentes alterações 

de estrutura do Comitê. 
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Consultation Paper – Natural 

Resources 

Responsáveis: Felipe Bittencourt e 

Renato Usier 
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DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES 

 

1. Abertura, aprovação da ata da reunião anterior, apresentação da pauta e assuntos gerais 
 

O Vice-presidente Wellington Cruz agradeceu a participação do Felipe Bittencourt, Ricardo Rocha e 
demais membros contribuintes pelo trabalho da entrega no prazo do Consultation Paper, Advancing 
Public Sector Sustainability Reporting. 

O Sr. Antonio Carlos comunicou sobre uma reunião prévia que será realizada para tratar sobre a revisão 
do planejamento estratégico para que possa repactuar os prazos das normas que precisam ser 
revisadas e sobre a notícia da realização do SECOFEM que será realizado no mês de novembro e 
tentar realizar uma discussão para a questão do Workshop. Se for o caso, repensar para que seja o 
primeiro evento a realizar no ano de 2023. 

O VP Wellington Cruz comentou do desafio de trazer o novo plano de contas e ações que a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) está cobrando para o ano de 2022. Propôs fazer umas duas lives ou bate 
papo para tratar assuntos da área pública. 

O Sr. Renato Usier de acordo com as considerações já feitas na última ata, informou que fica como 
aprovada a 50ª Ata. 

2. Regimento Interno CPCASP 
 
O Sr. Janilson Suzart sugeriu definir a data que será discutido o planejamento estratégico de 2023. 
Definir os calendários das reuniões e atividades que vão acontecer no ano de 2023, para conciliar a 
agenda dos membros do grupo. 

O Sr. Janilson Suzart iniciou a apresentação da Proposta de Regimento Interno para o CP CASP, 
informando os três blocos da agenda, que é formada pelo histórico, minuta de regimento interno e 
comentários da área jurídica. Inicialmente, comentou sobre o histórico desde quando começou os 
trabalhos dos grupos no ano de 2016, tendo a primeira versão. O Regimento Interno está na 8ª versão. 
A proposta da organização do regimento interno tem um total de 11 capítulos: 1) Regimento interno - 
revisar se houve alterações nas atribuições e diretrizes do Comitê e qual seria a sigla do Comitê; 2) 
Composição, funções e atribuições - revisar se a estrutura é adequada para o Comitê; 3) 
Funcionamento do GA/NBC TSP, 4) Documentos emitidos pelo GA/NBC TSP; 5) Audiência pública; 6) 
grupos de trabalhos; 7) Alterações no Regimento Interno – definir quem seria o responsável pela revisão 
– na proposta atual é o CGRI; 8) Relatório de atividades; 9) Membros; 10) Situações que possam 
resultar em conflitos de interesse e 11) Disposições gerais. Em todos os capítulos foi sugerido revisar se 
os critérios definidos ainda são adequados para o Comitê. E finalizando, foi apresentado os comentários 
da área jurídica. 

O Sr. Valmir Leôncio ressaltou a importância de realizar um trabalho uniformizado e verificar o 
planejamento dentro do regimento confrontando o quanto foi acertado. 
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3. Avaliação periódica dos membros do CPCASP 

O Sr. Janilson Suzart iniciou a apresentação dos slides com o tema “Comitê de Governança e Relações 

Institucionais”. Apresentou a agenda onde tem como temas: 1) Visão Geral; 2) Identificação dos 

avaliados e avaliadores; 3) Identificação das tarefas avaliadas e 4) Mensuração da frequência. Dentro 

da visão geral o processo está definido em 5 grandes etapas: a) identificação dos avaliados e 

avaliadores; b) identificação das tarefas avaliadas; c) realização da avaliação técnica; d) aplicação do 

questionário e e) apuração do resultado final. 

O Sr. Renato Usier sugeriu estruturar e dar uma priorizada na organização do grupo do Comitê. 

 

4. Consultation Paper – Natural Resources 

O Sr. Felipe Bittencourt iniciou a apresentação dos slides do Consultation Paper Natural Resources. 

Informou que o prazo ficou para 17 de outubro de 2022 e são 15 questões para comentários, sendo 11 

de visão geral e 4 específicas. Iniciou com a definição do termo “recursos naturais”, apresentando a 

estrutura da consulta onde está dividido em 6 capítulos. Apresentou inicialmente, o histórico e alcance 

do projeto, discorrendo o que a consulta pública define como necessário para reconhecer um ativo de 

recurso natural. Citou três atirbutos que tem que atender para fins de relatório financeiro, 1) é um 

recurso, conforme descrito na Estrutura Conceitual; 2) ocorre naturalmente; 3) está em seu estado 

natural. Como primeira conclusão citou que, se o recurso natural não for capaz de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviçoes, está fora do alcance do projeto.  

O Sr. Felipe Bittencourt comentou o que é estar em seu estado natural, sendo um dos pontos mais 

difíceis para discussão. O recurso não deve ter sido submetido à intervenção humana, como cultivo ou 

extração mineral, que modifique a quantidade e/ou qualidade de um recurso natural, tendo em vista que, 

as atividades de preservação ou conservação de recursos naturais podem ou não ser consideradas 

intervenções humanas que modificam a quantidade e/ou qualidade de um recurso dependendo da 

natureza específica das atividades. 

O Sr. Felipe Bittencourt deu continuidade na apresentação com os questionamentos apresentados no 

Consultation Paper. O questinamento inicial é se o requisito de estar em seu estado natural deve ser 

utilizado para delimitar o que é considerado em recurso natural. 

O Sr. Janilson comentou que a norma deixou muito ampla o que é uma intervenção humana. Citou que 

atividades de preservação ou conservação dos recursos naturais, podem ou não ser considerados 

recursos naturais. A idéia é segregar os ativos que estão em alguma atividade econômica, dos ativos 

que não estão.  

O Sr. Ricardo Rocha comentou do grupo construir juntos sobre a questão da conexão dos projetos de 

recursos naturais e sustentabilidade. 

Foram discutidos os questionamentos do Consultation Paper, tais como: 1) visão preliminar do IPSASB; 

2) se o recurso natural deve ser reconhecido; 3) sobre os recursos do subsolo; 4) água; 5) recursos 
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vivos, e 6) divulgação. 

O Sr. Felipe Bittencourt propos ter mais voluntários para ir redigindo as respostas, e definir o 

direcionamento do ED, concordando ou não com os principais itens. 

O Sr. Janilson sugeriu formular uma proposta e circularizar no grupo, para os membros agregarem nos 

questionamentos. 

O Sr. Renato Usier encerrou a reunião e sugeriu verificar a atualização do readbook do planejamento 

estratégico. 
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ASSINATURAS 

Wellington do Carmo Cruz  

Antonio Carlos Sales Ferreira Junior  

Renato da Costa Usier  

Valmir Leôncio da Silva  

Gabriela Leopoldina Abreu  

Felipe Severo Bittencourt  

Janilson Antônio da Silva Suzart  

Janyluce Rezende Gama  

Ricardo Rocha de Azevedo   

Lucy Fátima de Assis Freitas   

Cintia Pimentel Pereira  

 
 
 
 
 
 
 
 


