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Assunto: LXVII Reunião do Conselho
Diretivo da Olacefs em La Paz, Bolívia,
no período de 17 e 18 de maio de 2018.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à LXVII Reunião do Conselho
Diretivo da Olacefs em La Paz, Bolívia, no período de 17 e 18 de maio de 2018.
2.
A Olacefs insere-se no contexto da atuação do Tribunal de Contas da União na
cooperação entre as EFS latino-americanas e caribenhas. O TCU preside o Comitê de Criação
de Capacidades (CCC) e a Comissão Técnica Especial de Auditoria Ambiental (Comtema).
Durante o evento, o Tribunal foi responsável por apresentar os resultados da execução das
atividades sob sua responsabilidade à frente do CCC e da Comtema, bem como por garantir
recursos do orçamento da Olacefs para iniciativas que possuem impacto positivo na atuação
do Tribunal e das EFS da região.
RELATO
3.
Os servidores Carolina Beserra Pfeilsticker, Diretora de Relações Institucionais para
a Educação Corporativa do ISC, matrícula 8112-4, e Macleuler Costa Lima, Diretor de
Cooperação Regional da Serint, matrícula 3388-0, estão diretamente envolvidos com as
atividades relacionadas à cooperação Olacefs. Os dois apoiaram a autoridade que participou
no evento, especialmente na prepararão de discursos e apresentações. Além disso, os
servidores acompanham regularmente as atividades empreendidas pelo CCC e pela Comtema,
presididos pelo TCU, com destaque para os seguintes assuntos: Projetos apresentados ao
Programa Olacefs-GIZ; Plano Estratégico e Tático da Olacefs e Plano Operacional do CCC e
da Comtema para 2018; Execução do Plano de Capacitação 2016-2018; Acompanhamento
dos Projetos desenvolvidos pelas Forças-Tarefas do CCC em 2018; Apoio às Auditorias
Coordenadas; Cooperação com a IDI; Gestão do Ciclo de Capacitação; Profissionalização na
Intosai; Diagnóstico de Necessidades de Capacitação 2018 e Elaboração do Plano de
Capacitação 2019-2021. Esses tópicos foram abordados durante a reunião e a participação dos
servidores garantiu os seguintes benefícios para o Tribunal:
3.1. O TCU comporá o Grupo de Planejamento Estratégico da Olacefs, responsável por
desenvolver, em 2019, o Plano Tático 2020-2022 da região – essa posição permite ao
Tribunal exercer influência direta na definição de atividades da cooperação latino-americana
que estejam alinhadas às prioridades de controle de nossa EFS.
3.2. O TCU informou:
• O início do processo de elaboração de amplo diagnóstico de necessidades de
capacitação das EFS da Olacefs, com vistas à concretização do Plano de Capacitação 20192021 da organização;
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• O resultado final do concurso de jogos digitais e a consequente elaboração dos
aplicativos vencedores em português e espanhol;
• A realização do Seminário de Análise de Dados e da Oficina de Geocontrole, em
setembro de 2018, em Brasília, Brasil;
• A finalização da auditoria coordenada sobre o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 2.4 (Agricultura sustentável e combate à fome);
• O desenvolvimento da auditoria coordenada de governança de fronteiras.
3.3. O Plano Operacional do CCC e da Comtema foram revisados e garantiram recursos da
Olacefs para as iniciativas:
• Finalização do Massive open online course (MOOC) sobre os ODS em português,
espanhol e inglês;
• Desenvolvimento do MOOC sobre Auditoria de Desempenho em português,
espanhol e inglês;
• Oficina de Planejamento da Auditoria Coordenada de Segurança e Defesa de
Fronteiras;
• Oficina de Planejamento da Auditoria Coordenada de Áreas Protegidas, a iniciar-se
em 2019;
• Desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em Controle Externo da Olacefs;
• Participação da Presidência da COMTEMA (TCU) nos eventos High Level
Political Forum 2018 y SAI Leadership and Stakeholder Meeting “SAI Contributions to the
2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”
• Produção de materiais de divulgação do CCC e da Comtema, como sumários
executivos e vídeos promocionais.
3.4. Os novos termos de referência do CCC e da Comtema foram atualizados, contemplando a
atualização da Carta Constitutiva da Olacefs e seu Regulamento.
3.5. Os termos de referência das Jornadas Eurosai-Olacefs foram aprovados, formalizando o
formato inovador difundido pelo TCU no último evento desse tipo, realizado em Quito,
Equador, em 2015.
4.
Durante o Conselho Diretivo, o TCU fortaleceu ainda mais sua posição de liderança
regional e internacional, na medida em que a agenda de cooperação passa a se pautar por
trabalhos estratégicos levados a cabo pelo Tribunal no âmbito doméstico. Isso fortalece a
atividade de controle do TCU e gera uma espiral positiva favorável à obtenção de apoio
internacional a futuras ações domésticas do Tribunal com potencial reverberação
internacional.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
5.
Os principais resultados dessa reunião terão impactos positivos no Tribunal quando
os produtos que obtiveram financiamento externo forem efetivamente entregues. Nesse rol se
encontram os MOOCs de ODS, Auditoria de Desempenho e Áreas Protegidas, a pósgraduação da Olacefs – que serão entregues entre 2018 e 2019. Os MOOCs, por sua natureza
e por serem ofertados em português, espanhol e inglês, poderão ter impacto maciço tanto no
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Tribunal como na Olacefs e na Intosai. As auditorias coordenadas de segurança e defesa de
fronteiras e de áreas protegidas vêm a reboque de iniciativas nacionais e proporcionarão a
possibilidade de maior cooperação entre o Estado brasileiro e seus vizinhos fronteiriços nos
assuntos relacionais a essas duas ações de fiscalização.
6.
De outra parte, a garantia da participação do TCU, com orçamento da Olacefs, nos
eventos High Level Political Forum 2018 y SAI Leadership and Stakeholder Meeting “SAI
Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”, a ocorrerem em
julho de 2018, representa não só otimização de recursos, mas principalmente oportunidade de
divulgar os trabalhos da EFS brasileira, bem como a obtenção de conhecimentos, a troca de
experiências e o fortalecimento de redes de contato.

Serint, em 30 de maio de 2018.
Macleuler Costa Lima
TEFC – Mat. 3388-0
Carolina Beserra Pfeilsticker
AUFC – Mat. 8112-4
(Assinado eletronicamente)

