
 

AO SENHOR DEPUTADO FEDERAL HIRAN GONÇALVES 

 

 

 

Assunto: Esclarecimentos sobre a Nota Fiscal nº 000.000.248 Série 003 

  

  

  

Em atenção a solicitação verbal para os esclarecimentos sobre duas 

vendas referentes aos cupons fiscais n.º 000.309.890 com valor  de R$ 

3.930,39 (três mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos) e n.º 

000.309.891 com valor de R$ 4.670,02 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e 

dois centavos) que compõe - de forma equívoca - a nota fiscal nº 000.000.248 

Série 003, venho através deste documento informar os fatos que ocorreram e 

as devidas providências:  

No dia 23 de março de 2020, foi realizada duas vendas de combustível 

(uma de diesel e outra de gasolina aditivada), referentes aos cupons fiscais 

descritos alhures. Estas vendas de fato existiram, entretanto elas foram 

realizadas para a empresa R. OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

30.519.426/0001-17, no entanto, durante a emissão dos cupons fiscais, o 

frentista Adernilton Andrade, funcionário devidamente registrado, por lapso 

cadastrou no nome do Deputado Hiran Gonçalves, CPF 149.971.692-34.  

O erro foi diagnosticado no mesmo dia pelo gerente do Posto Sr. Fábio 

Silva Correia, no fechamento do caixa geral, dessa forma a venda foi 

cancelada/devolvida e, o erro do cadastramento foi devidamente corrigido, 

conforme verifica-se pelas notas fiscais de devolução/cancelamento nº 

000.003.079 Série 004, referente ao cupom fiscal nº 000.309.891 com valor de 

R$ 4.670,02 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos) e a nota 

fiscal de devolução/cancelamento nº 000.003.078 Série 004 referente ao 

cupom fiscal nº 000.309.890 com valor de R$ 3.930,39 (três mil, novecentos e 

trinta reais e trinta e nove centavos).  

Assim, ao cancelar/devolver as referidas notas fiscais, foram emitidos os 

cupons ficais corretos no nome da empresa compradora R. OLIVEIRA EIRELI, 



inscrita no CNPJ nº 30.519.426/0001-17, sob os n.º 000.309.951 no valor de 

R$ 4.670,02 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos) e n.º 

000.309.950 no valor de R$ 3.930,39 (três mil, novecentos e trinta reais e trinta 

e nove centavos).  

Todo mês emitimos a Vossa Senhoria a nota fiscal “grande” e, apesar de 

constar no rodapé da nota estes cupons que foram cancelados/devolvidos, 

verifica-se que eles não estão somados no valor total do consumo do mês de 

março, que perfez o total de R$ 3.301,66 (três mil, trezentos e um reais e 

sessenta e seis centavos), que como se vê trata-se de valor bem inferior as 

notas emitidas de forma errôneas, mas devidamente corrigidas no mesmo dia.  

À título de informação, trago em anexo notas fiscais de meses anteriores 

e posteriores para visualizar a média de gasto com combustível do 

Deputado Hiran Gonçalves.  

Aproveito o ensejo, para pedir desculpas pelo incidente, acreditando que 

tudo está devidamente explicado através de todos os documentos anexados a 

esta informação.  

Colocamo-nos à disposição para outra informação ou esclarecimento.  

Boa Vista/RR, 06 de julho de 2021. 
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