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Em 09 de junho de 2021.
Requer o envio de Pedido de Informações para o Exmo. Sr. Secretário da
Educação e do Esporte sobre a aplicação da Avaliação Paraná
Diagnóstica no dia 09/06/2021.
 

Prezado Senhor, 
 
Deputado Estadual Arilson Chiorato, no uso de suas atribuições regimentais, vem

requerer a Vossa Excelência, após ouvido o Soberano Plenário, e com a ressalva do art. 55 da Constituição
Estadual, o envio de Pedido de Informações ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Educação Dr. Renato
Feder, para solicitar informações acerca da aplicação da Avaliação Paraná Diagnóstica, e esclarecimentos
acerca das inúmeras denúncias recebidas neste mandato parlamentar acerca de fraudes ocorridas na gestão da
referida avaliação.

Ainda, vimos solicitar providências para que haja esclarecimento à população, aos
estudantes e aos trabalhadores da categoria, a adoção de todos os atos necessários à devolução dos recursos
públicos dispendidos para a aplicação da prova, e a adoção de medidas para segurança da informação nesta e
em todas as outras avaliações ou métodos de ensino disponíveis para a rede pública estadual.

Solicita-se os seguintes esclarecimentos:

1. Qual a finalidade da Avaliação Diagnóstica Paraná, e sua importância para o ensino público
estadual?

2. A avaliação é obrigatória para quantos estudantes da rede pública estadual?
3. A participação dos estudantes é obrigatória?
4. Como foi feita a integração e participação dos profissionais da educação da rede pública

estadual?
5. Qual o método de aplicação da avaliação? É exclusivamente via remota, pela internet?

Houve aplicação presencial?
6. As denúncias de fraude foram identificadas pela Secretaria? Quais denúncias foram

identificadas?
7. A prova utilizada é do mesmo conteúdo das avaliações aplicadas pela contratada em outras

redes públicas estaduais ou outras instituições ou sistemas de ensino?
8. Qual foi o órgão ou empresa responsável pela elaboração, aplicação, segurança da

informação e correção da avaliação?
9. Qual o valor de recursos públicos foi utilizado para a contratação de empresa ou órgão para

a execução da avaliação?
10. Diante das denúncias apontadas, quais medidas serão adotadas para a devolução destes

recursos públicos? 
11. Será realizada nova avaliação, existe previsão de data?
12. Quais medidas serão adotadas para garantia da qualidade e da segurança da informação
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para aplicação desta e de outras provas na modalidade remota (internet)?

Atenciosamente,
 

Arilson Chiorato
Deputado Estadual

Documento assinado eletronicamente por Arilson Maroldi Chiorato, Deputado Estadual, em
09/06/2021, às 11:47, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar informando o código verificador 0381685 e o código
CRC B20CC014.
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