
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
DO DISTRITO FEDERAL – CTCS 

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

REQUERIMENTO Nº 09/2020 

Brasília, 23 de julho 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 4ª Reunião 
Ordinária realizada em 01/07/2020. 

Por força das competências deste Conselho de acompanhamento e 
aconselhamento da gestão pública distrital para os temas de Transparência e Controle 
Social, solicita compartilhamento de informações à Controladoria Geral do Distrito 
Federal e ao Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal (CAE). 

Vale ressaltar que a alimentação dos estudantes da Rede Publica é parte 
integrante da qualidade da aprendizagem e do ensino. Assim, a alimentação escolar 
constitui tema sensível implicando impactos que vão além dos aspectos nutricionais e 
dos espaços escolares a exemplo dos fatores sociais e dos arranjos econômicos locais. 

Nesse sentido, o CAE tem acompanhado e atuado de perto às propostas de 
mudanças nessa política apresentada pelo Governo do Distrito Federal. Nessa linha, este 
CTCS vem solicitar ao CAE que compartilhe as informações referentes aos estudos que 
norteiam os acompanhamentos realizados sobre essa matéria, no intuito de subsidiar e 
balizar este CTCS acerca das deliberações sobre o tema. 

 Igualmente, solicitamos a valorosa presença de representante/s do CAE na 
próxima reunião em 05 de agosto de 2020, por videoconferência, através da plataforma 

Zoom Meeting, às 14h30, através do link:  

https://us04web.zoom.us/j/77258451085?pwd=RlJtNEQ4VjRSbTVUSTdIdHpKT
mdqQT09 

ID da reunião: 772 5845 1085 

Senha de acesso: Ds3FAi 

 

 Para um diálogo sobre a alimentação escolar no DF. Caso não seja possível, 
solicitamos que seja informado por e-mail a secretariaexecutivactcs@cg.df.gov.br, 
telefone: 61983341188. 

Reforçamos que o CTCS possui a finalidade de acompanhar os procedimentos 
que promovam o aperfeiçoamento do Controle Social e seus avanços. Portanto, é de 
suma importância os conhecimentos referentes à temática para que possa fortalecer  as 
discussões e recomendações acerca do Controle Social sobre o objeto em comento. 

mailto:secretariaexecutivactcs@cg.df.gov.br


Nesses termos, solicitamos. 

 
Cicero Roberto de Melo 

 
Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal 

Presidente em Exercício 

 


