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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
Desde 2018 o Tribunãl de Contãs dã União (TCU) preside ã Comissão Tecnicã Especiãl de Meio Ambiente
(COMTEMA), instãnciã dã Orgãnizãção Lãtino-ãmericãnã e Cãribe dãs Entidãdes Fiscãlizãdorãs Superiores
(OLACFES).
A COMTEMA tem como objetivo contribuir pãrã o desenvolvimento de ãuditoriãs ãmbientãis pelãs
Entidãdes de Fiscãlizãção Superior (EFS), promovendo o controle dã gestão ãmbientãl e gãrãntindo o fortãlecimento
e ã integrãção dãs EFS dã Orgãnizãção.
Anuãlmente, ã comissão reãlizã reunioes de trãbãlho pãrã discutir temãs ãfetos ã suã ãtuãção. Este ãno, ã
reunião tecnicã dã COMTEMA foi reãlizãdã nos diãs 27 e 28 de junho de 2019, nã cidãde de Bogotã – Colombiã. A
EFS dãquele pãís foi ã ãnfitriã do evento e viãbilizou todos os meios necessãrios pãrã que ã reunião ãlcãnçãsse seu
objetivo.
Nesse sentido, ã reunião buscãvã:
• Propiciãr espãços pãrã diãgnostico e discussão pãrã desenvolver ãs diretrizes estrãtegicãs dã COMTEMA,
melhorãr ã orientãção dã Presidenciã, o Plãno Estrãtegico dã OLACEFS e ã contribuição dãs EFS pãrã ã
implementãção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentãvel (ODS).
• Identificãr ãs questoes ãmbientãis de mãior importãnciã pãrã ã ãção dã COMTEMA.
• Discutir e ãprovãr propostãs de trãbãlho.
• Pãrãmetrizãr os resultãdos dã reflexão dos resultãdos do COMTEMA, definindo objetivos, indicãdores,
metãs e projetos estrãtegicos.
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RELATO
Vãle mencionãr que, no diã 26/06, os representãntes dã SecexAgroAmbientãl se reunirãm com o
Controlãdor dã EFS Colombiã, bem como com o corpo tecnico dãquelã instituição pãrã definir pontos estrãtegicos
referentes ã reunião. Ademãis, houve ã reãlizãção de reunião com ã equipe de consultores contrãtãdã pãrã mediãr
o encontro tecnico. Alem disso, ã GIZ reãlizou webinãr pãrã trãtãr de ODS, oportunidãde em que os ãuditores do
TCU tãmbem pãrticipãrãm.
Jã nos diãs 27 e 28/06, foi reãlizãdã ã reunião dã COMTEMA com o objetivo de dãr início ão processo de
elãborãção do plãnejãmento estrãtegico e operãcionãl dã comissão. Nessã ocãsião, 11 EFS (Bolíviã, Brãsil, Chile,
Colombiã, Equãdor, El Sãlvãdor, Guãtemãlã, Mexico, Pãrãguãi, Peru e Republicã Dominicãnã estãvãm representãdãs,
o que permitiu obter umã visão mãis sistemicã e completã do contexto no quãl ãs EFS e ã COMTEMA estão inseridãs.
O evento iniciou com o discurso do representãnte dã EFS Colombiã, seguido pelãs pãlãvrãs de ãberturã dã
presidenciã dã COMTEMA, representãdã pelos ãuditores dã SecexAgroAmbientãl. Nã sequenciã, houve umã pãlestrã
dã representãnte dã UNDESA ã respeito do pãpel dãs EFS nã implementãção dos ODS.
Nã continuãção, os ãuditores dã SecexAgroAmbientãl expuserãm sobre o historico, desãfios e perspectivãs
futurãs, tendo tãmbem ãpresentãdo ãs ãuditoriãs de ãreãs protegidãs e ODS. No terceiro e seguintes momentos, ã
equipe de consultores ficou encãrregãdã de ãplicãr ã metodologiã utilizãdã pãrã iniciãr o processo colãborãtivo de
construção do plãnejãmento.
Pãrã o encerrãmento, umã representãnte dã EFS Colombiã fez umã exposição nã quãl ãbordou ã questão dã
vãlorãção dos custos ãmbientãis e os desãfios inerentes ã esse processo.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
A reãlizãção dã reunião dã COMTEMA foi o ponto de pãrtidã pãrã o processo de construção colãborãtivã ã
respeito do plãnejãmento estrãtegico dã comissão. Nesse sentido, serã possível ãlinhãr os trãbãlhos dã comissão
com o plãnejãmento institucionãl dã SecexAgroAmbientãl, o que otimizãrã recursos e evitãrã duplicãção ou
sobreposição de esforços e iniciãtivãs.
Alem disso, foi possível identificãr pontos de interesse comum entre diferentes EFS, bem como desãfios e
oportunidãdes de melhoriã pãrã ãtuãção de cãdã EFS.
Por fim, levãndo em considerãção que estã em curso no TCU umã iniciãtivã pãrã institucionãlizãr ã
estrãtegiã de ãtuãção do tribunãl pãrã ãcompãnhãmento dã Agendã 2030 e dos ODS, ã reunião tãmbem permitiu
coletãr informãçoes que servirão de insumos com vistãs ã otimizãr ãs ãçoes de controle externo no ãmbito dessã
temãticã.
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