
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

FÁBIO ANDREANI GANDOLFO:

SR/DPF/RJ

Fl:
Rub:

AO(s}28 dia(s) do mês de julho de 2015, nesta Superintendência Regional no Rio de

Janeiro, onde se encontrava SÉRGIO CHEDID ABEL. Delegado de Polícia Federal,

compareceu FÁBIO ANDREANI GANDOLFO, sexo masculino, nacionalidade

brasileiro, casado(a), filho(a) de IGNAGIO GANDOLFO e RIINA ANDREANI

GANDOLFO, nascido(a) aos 10/01/1960, natural de São Paulo/SP, instrução terceiro

grau completo, documento de identidade n° 01090606769/DETRAN/SP, CPF

045.707.138-90, residente na(o) Avenida Epitácio Pessoa, n°2800, Ap. 903, bairro

Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)34395300, celular (21)990113501. InquirldO(a) a

respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE o declarante é engenheiro civil; QUE, é diretor

superintendente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, no Rio de Janeiro, com

escritório na rua Joaquim Palhares. 40, Cidade Nova, da Coordenadoria da Marinha

para o projeto do submarino nuclear; QUE o declarante cuida da parte do estaleiro;

QUE possui vínculo no Brasil com a empresa ODEBRECHT há 32 anos; QUE não

possui nenhuma participação societária e acionária em empresas no Brasil ou no

exterior; QUE possui procuração da ODEBRECHT para representar junto à Marinha do

Brasil à coordenadoria do PROSUB (Projeto submarino nuclear) desde agosto de

2011; QUE possui procuração para representar a ODEBRECHT junto a

ELETRONUCLEAR desde maio de 2013; QUE tem procuração também para

representar a ODEBRECHT junto a construção de Estaleiro na Bahia; QUE, a sua

função quando da formação do consórcio ANGRAMON, era de membro suplente do

conselho do Consórcio (no segundo semestre de 2014, não sabendo precisar a data

exata), sendo que atualmente não pertence mais a esse conselho; QUE esse

consórcio (ANGRAMON) foi criado para montagem dos equipamentos da usina

nuclear de Angra 3; QUE confirma a reunião ocorrida em 26/08/2014 na sede da UCT,

da qual participaram FLAVIO DAVID, DALTON DOS SANTOS AVANCINI, RICARDO
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OURIQUES MARQUES, RICARDO RIBEIRO PESSOA. PETRONIO BRAZ JÚNIOR e

RENATO RIBEIRO ABREU; OUE quem convocou a reunião foi RICARDO RIBEIRO

PESSOA, líder do consórcio (UTC); OUE na reunião foi tratado a questão dos atrasos

nas obras (parte civil) da USINA, mobilização dos canteiros para que o ritmo seguisse

de forma lenta e gradual; OUE também fora solicitado por RICARDO RIBEIRO

PESSOA que as empresas fizessem contribuição para o financiamento da campanha

eleitoral do PMDB, sendo que naquela oportunidade o declarante foi contra essa

proposta, posição que foi mantida pela ODEBRECHT; OUE não faz parte da atribuição

do declarante, nem nunca fez, lidar com políticos ou qualquer partido, sendo sua

atribuição apenas a área técnica; OUE com todos os membros citados acima, não

houve outra reunião, sendo certo que houve uma outra reunião com o declarante,

RICARDO OURIOUES MARQUES, FLAViO DAVID BARRA e PETRONIO BRAZ

JÚNIOR, já no ano de 2015 (por volta de março ou abril) para discutir a inadimplência

da ELETRONUCLEAR; OUE a razão da fusão dos consórcios ANGRA03 e UNA03,

formando o consórcio ANGRAMON, foi em decorrência de melhorar e otimizar a

atuação dos consórcios para cumprir uma cláusula prevista no edital, bem como

possibilitar a redução do valor do contrato; OUE não tem conhecimento das

negociações envolvendo o consórcio ANGRAMON e a ELETRONICLEAR nas

licitações para obra em ANGRA 3; OUE por parte da ODEBRECHT não houve

oferecimento de vantagens indevidas para OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA ou

outrem, visando obter facilidade na licitação; OUE com relação às demais empresas

do consórcio, não sabe informar; OUE somente tem relação profissional com OTHON

LUIZ PINHEIRO DA SILVA; OUE não tem nenhum relação pessoal ou profissional com

LUIZ CARLOS MARTINS e ANTONIO CARLOS MIRANDA; OUE nunca autorizou ou

realizou pagamentos de vantagens indevidas relacionadas às obras sobre

responsabilidade do consórcio ANGRAMON a servidores da empresa

ELETRONUCLEAR ou para agentes públicos políticos ou para agremiações políticas;

OUE a ODEBRECHT não participa da construção das obras civis de ANGRA 3; OUE

esclarece que a licitação de ANGRA 3 foi vencida, conforme publicação de D.O.U de

30/11/2013, por menor preço, e que a reunião realizada em 08/2014 foi realizada para

as questões citadas anteriormente; OUE o declarante não participou de ajuste prévio

ao processo licitatório com a finalidade de fraudar o resultado do processo de licitação
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em benefício das empresas EBE, CAMARGO CORRÊA, ANDRADE GUTIERREZ,

UTC, ODEBRECHT e QUEIROZ GALVÂO, como também não tem conhecimento de

algum fato assim; QUE nunca pagou vantagens indevidas a OTHON LUIZ PINHEIRO

DA SILVA; QUE esclarece que não participa de quadro societário de nenhuma

empresa, nem tampouco fez qualquer pagamento de vantagem a OTHON LUIZ

PINHEIRO DA SILVA ou outrem; QUE conforme citado acima, a reunião de 26/08/2014

foi realizada para a se falar das matérias citadas, qual sejam, tratar da questão dos

atrasos nas obras (parte civil) da USINA (sob responsabilidade da ANDRADE

GUTIERREZ), mobilização dos canteiros para que o ritmo seguisse de forma lenta e

gradual; QUE também fora solicitado por RICARDO RIBEIRO PESSOA que as

empresas fizessem contribuição para o financiamento da campanha eleitoral do

PMDB, nada sendo falado sobre OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA; QUE o

representante da CNO perante o Conselho de ANGRAMON é o senhor HENRIQUE

PESSOA e que as decisões são tomadas em conjunto com os demais conselheiros;

QUE, o declarante esclarece que quanto ao item 05, do material que foi arrecadado

em seu apartamento, em cumprimento ao Mandado de Busca, há documentos

relacionados à sua defesa técnica, inclusive troca de emairs com a advogada da

empresa. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com 0(a) declarante, na

presença de seu(sua, s) advogado(a, s) TATHIANA DE CARVALHO COSTA, inscrito

na OAB/RJ sob n° 119367, com escritório na Rua da Assembléia, n°10, sala 3208,

bairro CENTRO, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21) 35499900, celular(21) 981677843,

CAROLINA FERREIRA CAETANO DA SILVA, 0AB-@A16798, com escritório na Praia

de Botafogo, 300, 11°andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, e comigo, GLADISTON

ALVES DA SILVA, Escrivão de/Folícia Ped^Bral, Classe Especial, matrícula 7.270, que

o lavrei.
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DECLARANTE--:

ADVOGADO(A)

ADVOGADO (A)
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