
 
 

CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
 DO DISTRITO FEDERAL 

Instituído pelo Decreto nª 36.307, de 26 de janeiro de 2015 
 

REQUERIMENTO Nº06/2020 
 

Brasília, 06 de maio de 2020. 
 

A Sua Excelência o Senhor 
PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS 
Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal 
 

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal – CTCS vem por meio 
deste, requerer à Vossa Excelência, a assunção da solicitação abaixo descrita, conforme competência 
deste Conselho, nos termos do Decreto Distrital nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015. O requerimento 
foi aprovado pelo plenário do CTCS, na reunião de 06/05/2020. 

Por força das atividades de acompanhamento e aconselhamento da gestão pública distrital 
para os temas de transparência e controle social, o CTCS solicita informações sobre a realização de 
atividades e mediação didática junto aos alunos da rede pública face ao art. 2º do Decreto Nº 40.583, 
de 1º de abril de 2020, que adiou o retorno das atividades letivas até 31 de maio de 2020. Questionamos 
ainda se houve o desenvolvimento de aplicativo/sistema/site de ensino à distância para mediação 
didática junto aos alunos da rede pública, seus respectivos processos de contratação, justificativa e 
custo, operacionalização e concatenação especialmente considerando o plano de retorno às aulas em 
estruturação junto à Secretaria de Educação no âmbito da atual pandemia de COVID-19. 

Solicitamos ainda que seja indicado se o aplicativo/sistema/site de ensino à distância para 
mediação didática junto aos alunos da rede pública permanecerá ativo e em uso após o retorno das 
aulas presenciais. 

Além disso, solicita-se que seja informado o número do processo SEI correspondente e que 
haja fornecimento de cópia integral dos autos deste e de processos correlatos que possam existir, em 
meio eletrônico ou acesso através do sistema SEI.  

Por oportuno, indicamos que o presente requerimento será igualmente constituído no sistema 
da Lei de Acesso à Informação, passando a adotar os prazos legais correspondentes e suas implicações. 

 
Nesses termos, solicito as diligências necessárias. 

 
___________________________________________ 

Ana Paula Daltoé Inglêz Barbalho 
Presidente Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal 

 


