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A missã o teve os seguintes objetivos:

a) Promover o intercâ mbio té cnico e incentivar a possı́vel cooperaçã o com os diversos departamentos e
programas da GIZ para as á reas de trabalho do projeto regional Fortalecimento do Controle Externo na á rea
Ambiental, bem como para a estraté gia e o trabalho da OLACEFS;
b) Informar sobre os produtos e resultados gerados pela OLACEFS no â mbito do projeto regional acima
mencionado, tanto para conhecimento e intercâ mbio na GIZ, como para divulgaçã o aos Ministé rios Federais
da Alemanha de Cooperaçã o Econô mica e Desenvolvimento (BMZ) e de Meio Ambiente (BMU), entre outras
partes interessadas;
c) Participar em sessõ es de desenvolvimento de capacidades estraté gicas ou de alto nı́vel para contribuir com
um maior impacto das iniciativas implementadas pela OLACEFS e apoiadas pela Cooperaçã o Alemã por
meio da GIZ;
d) Iniciar as tratativas para um futuro Acordo de Cooperaçã o com o Governo Alemã em substituiçã o ao Acordo
celebrado em 2016, com vigê ncia até dezembro de 2020; e
e) Fomentar discussõ es junto aos parceiros alemã s com respeito a novas á reas de abrangê ncia do possı́vel
futuro Acordo de Cooperaçã o, sem que se deixasse de frisar a importâ ncia do apoio alemã o à preservaçã o
do meio ambiente.

RELATO

A viagem foi custeada com recursos da GIZ, inclusive pagamento de passagens aé reas, estadia e alimentaçã o,
e se destinou a discutir o progresso das açõ es do projeto mantido entre aquela instituiçã o e o TCU, bem assim as
possibilidades de atuaçã o em novas á reas, notadamente em uma eventual renovaçã o do contrato atualmente
mantido entre as instituiçõ es.
Saliente-se que a viagem abordou as duas componentes do projeto mantido pela GIZ: o TCU, do ponto de
vista especı́fico, e as OLACEFS.
Participaram da missã o:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sr. Nelson Shack Yalta, Controlador Geral da Repú blica do Peru – Presidente da OLACEFS
Sr. Jorge Bermú dez Soto, Controlador Geral da repú blica do Chile – Secretá rio-Executivo da OLACEFS
Sr. Paulo Roberto Wiechers Martins – Secretá rio-Geral de Controle Externo do TCU
Sr. Fernando Luiz Souza da Eira – Coordenador do Projeto TCU-GIZ
Sr. Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar – Diretor da Secretaria Executiva da OLACEFS
Sr. Fé lix Ortega de la Torre – Diretor de Cooperaçã o Internacional da EFS do Peru
Sra. Lizbeth Corcuera Rodriguez – Supervisora-Geral da EFS do Peru junto à OLACEFS

Durante o encontro, foram apresentadas equipes responsá veis por outros projetos incentivados pela GIZ,
muitos deles capitaneados por Organizaçõ es Nã o Governamentais (OnG), para verificaçã o de possı́veis pontos de
contato e geraçã o de sinergia entre as açõ es.
Foram realizados diversos encontros té cnicos, destacando-se os seguintes:
1 – Organizaçã o: Deustche Gesiellschaft Fü r Internationale Zusammenarbeit (GIZ):
Pessoas envolvidas: Sr. Jü rgen Popp (Diretor da Divisã o da Amé rica do Sul), Sr. Harald Kü ppers (Diretor
do Centro de Competê ncia de Finanças Pú blicas e Administraçã o), Sra. Nora Keck (especialista em
planificaçã o e prestaçã o de contas) e Sr. Stephan Gortz (Gestor do portfó lio do Brasil)

2 - Deustche Gesiellschaft Fü r Internationale Zusammenarbeit (GIZ):
Pessoas envolvidas: Sr. Pedro Morazá n (responsá vel pela OnG Sü dwind), Sr. Vincent Grü ndler
(responsá vel pela One Worlk Consultants), GermanWatch – Global Policy Forum, Sra. Susanne Friedrich
(Aliança para a Integridade e Anticorrupçã o), Sr. Jö rn Geisselmann (GIZ P4R)
3 – Ministé rio Federal de Cooperaçã o Econô mica e Desenvolvimento (BMZ):
Pessoas envolvidas: Sra. Petra Schmidt (Diretora do Departamento de Governança) e Sra. Hannah
Schmelzer (Departamento de Governança)
4 – Tribunal de Contas da Alemanha (Bundesrechnungshof):
Pessoas envolvidas: Sr. Ahmed Demir (especialista)

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Ao final, vislumbrou-se a possibilidade de renovaçã o do projeto, com a inclusã o de novas á reas. A questã o
ficou de ser melhor discutida em ocasiã o futura, possivelmente no mê s de março/abril de 2020, quando a GIZ e o
BMG realizarã o a semana da Amé rica Latina.
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