
Programa Nova Escola (anual) – Avaliação no 
Modelo do Prova Brasil(bienal).

• Quem fazia? Fundação Cesgranrio

1999 a 2003

• Quem ordenou a despesa? Outros 
Gestores

• Claudio sequer trabalhava na 
Secretaria de Educação.

Atos 
Administrativos 
de Contratação



Claudio assume a secretaria de Educação em janeiro de 2004. 
Gravíssima crise de falta de professores. Alunos passando de 
ano sem nota!

Em 2003 a falta de professores atingia 
milhares de alunos e saia em todos os jornais. 
A então secretária Darcília Leite, só não foi 
demitida antes porque era indicação do 
PMDB, cujo presidente era o Deputado 
Picciani.



Não só o MP exigia uma solução imediata, 
como o legislativo independente, também.



Programa Nova Escola – continuação da avaliação da 
aprendizagem dos estudantes. Formação de série histórica 
para pesquisa e formulação de programas (eficientes) de apoio 
ao aluno.

• Quem fez? Universidade Federal de 
Juiz de Fora. CAED. Mesma instituição 
do MEC.

• Cesgranrio não participou!

2004 e 
2005

• Contratação da Cesgranrio para o Pro-
Rede. Reestruturação da Rede, NÃO 
TEM NADA DE AVALIAÇÃO.2004



Cesgranrio foi contratada para executar outro 
projeto, o Pró-Rede, logo no início de 2004,atuou 
nos primeiros meses, depois rescindimos.

Executou, com ampla 
economicidade, cerca de 1/10 
do contratado, recebendo o 
valor proporcional.

A equipe decidiu pela rescisão 
amigável, sem dano para o 
erário, ao contrário com franca 
vantajosidade.



Rescisão com absoluto amparo legal da PGE 
ainda em 2004.

Educação

PGE 3 
pareceres

Secretaria de 
Controle 
atestou a 

Economicidade

Este contrato já foi 
analisado pelo 
Judiciário 
Estadual, em 
outro processo, 
com ganho de 
causa em segunda 
instância.



Premissa do MP está completamente errada
Claudio não contratou a Cesgranrio em continuidade 
ao Nova Escola.

Nova Escola –
avaliação da 
aprendizagem

Pró-Rede, 
organização das 
escolas, 
professores em 
todas as salas de 
aula.

Não existe qualquer relação entre Nova Escola e Pró-Rede. A Cesgranrio não executou o Nova Escola 
em 2004. Executou uma parcela ínfima do Pró-Rede nos primeiros meses do ano.


