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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à Reunião de revisão de relatório
preliminar da auditoria coordenada da preparação para a implementação dos ODS com
enfoque no ODS 5 em Assunção, Paraguai, no período de 12 a 19 de outubro de 2018.
2.
Minha participação na reunião é importante porque eu colaborava com a IDI como
gerente do programa “Auditando os ODS”. A IDI e o TCU assinaram acordo de cooperação
entre as duas entidades para apoio mútuo em atividades relacionadas ao programa “Auditando
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, “Iniciativa de Implementação das
ISSAI”, auditorias cooperativas e certificação de auditores do setor público. Esta reunião é
uma das atividades previstas no acordo.
RELATO
3.
A reunião é parte do modelo da IDI para apoio a auditorias cooperativas. O principal
objetivo da reunião foi discutir com as equipes de auditoria seus respectivos relatórios
preliminares de auditoria, por meio de revisão entre pares e retroalimentação por parte dos
mentores. Houve bastante compartilhamento de conhecimentos e experiências na medida em
que os participantes puderam expor a situação do ODS em seus países e as iniciativas em
curso para preparar os governos para a implementação desses objetivos.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
4.
Sugiro que, na medida do possível, se realize reuniões de revisão entre pares, entre
equipes de auditoria no TCU, em moldes similares aos que foram usados na reunião
mencionada.
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Semec, em 25 de outubro de 2018.
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