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    Aos 10 dias do mês de dezembro de 2015, por volta 
de 17h35min, compareceu ARMANDO DAGRE MAGRI, RG 17.696.169, CPF 
270.419.118-29, domiciliado a rua Itapimirum 11, apartamento 201 – C, Vila 
Andrade, acompanhado dos Doutores Aloísio Lacerda Medeiros, OAB 45.925 e 
Gustavo de Oliveira Ribeiro Medeiros, OAB  320.114, narrando que:  

 

     O depoente é sócio-administrador da empresa 
TALLENTO CONSTRUTORA LTDA, desde 2007. Atua basicamente na área de 
engenharia e construção. Em relação ao condomínio SOLARIS, Edifício Salinas, 
o depoente esclareceu que a OAS, através de IGOR PONTES, lhe contratou 
para fazer serviços de reforma, não decoração. As reformas consistiam em 
mudança de layout, troca de acabamento (pintura, piso, elétrica, hidráulica) 
execução de impermeabilização, refazimento da piscina, troca de escadas, 
colocação de elevador privativo; enfim, praticamente refizeram o apartamento. O 
valor global da contratação girou em torno de R$ 777.189,13. O primeiro enlace 
contratual foi de R$ 454.000,00 e o segundo, de R$ 323.189,13. O pagamento 
foi feito através de transferência bancária, via TED. A reforma ocorreu entre 
abril/setembro de 2014. Não teve contato com o Ex-Presidente da República, 
entretanto, teve contato com Marisa Letícia. E esse contato aconteceu durante 
uma reunião com Igor e Roberto, Diretor da OAS, quando Marisa Letícia 
adentrou ao apartamento 164 A acompanhada de um rapaz, e dois senhores. 
Na época não sabia quem eram os senhores e o rapaz, agora, entretanto, soube 
que o rapaz seria o filho dela, Fábio e os senhores, Léo Pinheiro e um 
engenheiro da OAS. Ela os cumprimentou e sob a ótica do depoente “ela estaria 
conhecendo o apartamento”, tendo, inclusive, ressaltado “a vista”. Interpelado 
sobre o modelo e marca do elevador apresentou contrato entabulado com a 
empresa TNG elevadores e informou que o modelo é HL10DM cujo preço é de 
R$ 62.500.00. Esclareceu que a OAS o contratou por preço fechado e as 
demais subcontratações referentes ao seu escopo eram de sua 
responsabilidade, por isso quem contratou, a pedido da OAS, foi a empresa do 
depoente. Para a inserção do elevador a empresa do depoente teve bastante 
trabalho à medida em que tiveram que contratar um calculista para fazer o 
cálculo estrutural e abertura de laje. Não sabe dizer quem substituiu o relógio de 
luz do apartamento 164 A. Depois da reforma executada, o depoente não teve 
qualquer contato com a família do Ex-Presidente. Ninguém da OAS abriu ao 
depoente que aquela reforma seria realizada em apartamento destinado ao Ex-



Presidente da República. Em verdade tomou um susto quando vislumbrou a 
dona Marisa Letícia ingressando no meio da reunião existente no interior do 
apartamento. Por último deixou primeiro contrato assinado (xerox e legível sem 
assinatura), orçamento descritivo do primeiro contrato do valor de R$ 
454.000,00  e as duas notas fiscais provenientes do serviço, contrato com a 
empresa que vendeu o elevador privativo, contrato do aditivo (assinado – um 
pouco apagado – e outro legível) e três orçamentos que contemplam a segunda 
parte do contrato, que totalizam R$ 323.189,13 e nota fiscal respectiva. Por 
último estabeleceu que MARCO ANTONIO RIBEIRO é seu sócio, aqui presente 
e assinando o depoimento, não teve qualquer relação com a negociação havida 
com a OAS. Assinou a anotação de responsabilidade técnica porque se trata de 
engenheiro e responsável técnico pela Tallento. NADA MAIS.  
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