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                                  PORTARIA PRES CRCGO N.º 136, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

 
Dispõe sobre a criação da Comissão de   
Sustentabilidade Ambiental, Social e 
Governança. 

 

 

                A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais; 

               Considerando que compete a Presidente a criação de comissões temáticas, indicando sua 
competência, finalidade e composição, nos termos do inciso XVIII do regimento interno do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de Goiás; 

               Considerando a necessidade de reconhecer as boas práticas de sustentabilidade em suas três 
dimensões: Ambiental, Social e Governança, no mercado contábil e instituições parceiras da sociedade 
civil e pública, bem como divulgá-las, 

 

Resolve:  

Art. 1º - Constituir a Comissão de Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança. 
 
Art. 2º - A Comissão tem como objetivos: 

 
              I — Propor e promover ações que visem aprofundar o conhecimento sobre das práticas do 

ASG - Ambiental, Social e Governança, no meio contábil e difundir conteúdo, informações e orientações 
para adoção de medidas que melhorem os indicadores de sustentabilidade empresarial; 
 

II – Propor e promover ações que visem disseminar e orientar os profissionais de 
contabilidade sobre as boas práticas para a sustentabilidade, como agentes transformadores da 
sociedade e propagadores desse hábito salutar junto a seus colaboradores e empresas clientes; 

 

III — Propor ao conselho diretor do CRCGO, a realização de eventos junto aos profissionais 
da contabilidade que proporcionem a educação para Ações da sustentabilidade em parceria com 
empresas e organizações sociais do segmento.  

 



 

  

  
Rua 107 n° 151 – Setor Sul  

Telefone: (62) 3240-2211 – CEP: 74.085-060 – Goiânia/GO 
www.crcgo.org.br 

   

 
 

IV - Fomentar o conhecimento aos profissionais da contabilidade, relacionado à elaboração 
dos relatórios de sustentabilidade GRI (Global Reporting Initiative) que ajudam a identificar os 
impactos das operações das organizações sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil; 

V - Fomentar o conhecimento ao Profissional da Contabilidade, sobre o Relato Integrado – 
RI - aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, através do Comunicado Técnico Geral (CTG) 09, 
que possibilita a padronização de relatórios que atendam aos temas da agenda dos pilares, Ambiental, 
Social e Governança – AEG.  

                    VI - Participar das audiências públicas, em análise das minutas dos documentos contábeis, 
promovidas pelo Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS) que foi criada por 
meio da Resolução CFC nº 1.670, de 9 de junho de 2022, que tem por objetivo o estudo, o preparo e a 
emissão de documentos técnicos sobre padrões de divulgação sobre os três pilares da 
sustentabilidade, com a finalidade de  divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 
emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras.  

 

                    Art. 3º - Designa como Coordenador Contador HENRIQUE RICARDO BATISTA CRCGO 
006990/O, Subcoordenador contador MARCELO JOSÉ DE AQUINO CRCSP 183836/O, e os seguintes 
componentes contadores: KELLEN RIBEIRO DA SILVA FALLONE CRCGO 025375/O; CLENICE CESÁRIO 
CAIXETA CRCGO 010195/O, DIOGO NATALICIO DE ARAUJO LIMA CRCGO 025894/O; EDSON SOUZA 
BORGES CRCGO 018239/O; FERNANDA NAVE CATANIO CRCSP 295308/O; JULIA STEFANNE DE SOUSA 
TEIXEIRA CRCGO 028416/O; LAZARA LEDA TELES CRCGO 013624/O; PAULO CESAR SANTOS JUNIOR 
CRCGO 026825/O; RAYLENE MARTINS SILVA BELOTTI CRCGO 014284/O; THIAGO LINHARES SANTOS 
CRCGO 027457/O; VLADIMIR PEREIRA LEMES CRCSP 247402/O, e como convidados da sociedade civil, 
a Advogada DENISE HOLANDA DE FREITAS inscrita na OAB/GO 023.049 e o Advogado ROBERTO HIDASI 
inscrito na OAB/GO 17.260. 

 

                    Art.  4º - A Comissão ora instituída esta submissa ao Regulamento Geral das Comissões, 
baixada pela portaria CRCGO n. 037 de 17/03/2022. 
 
                    Art.  5º - A Comissão ora constituída deverá reportar-se diretamente a Presidente, fixado 
seu mandato até 31 de dezembro de 2023. 
 
                    Art.  6º  - Esta portaria entra em vigor na presente data, revogando as disposições 
contrarias. 
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