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Brasília/DF, 09 de julho de 2021. 

 
 
Ao Senhor 
LÚCIO BIG  
Diretor-Presidente do Instituto OPS 

 

 

Assunto: Esclarecimentos sobre informações publicadas no site do instituto  

 

 

Senhor Diretor, 

 

 Dirijo-me à Vossa Senhoria no sentido de esclarecer a denúncia 

publicada no site do Instituto OPS com informações de que no dia 23 de março de 

2020 utilizei a cota parlamentar para abastecimento de 1.070 litros de diesel e 

1.119,9 litros de gasolina. Tal informação é inverídica. 

          Para tanto, passo a esclarecer os fatos conforme atesta o próprio posto 

em nota de esclarecimento anexa:  

 As 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), 

compõe de forma equívoca a nota fiscal nº 000.000.248 Série 003; 

 No dia 23 de março de 2020 foram realizadas 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. Ocorre 

que, durante a emissão dos cupons fiscais, o frentista Adernilton 

Andrade, funcionário devidamente registrado, por lapso, cadastrou a 

venda em meu nome.  
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 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 verificam-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). 

 Informo ainda que a cota destinada para ressarcir 

despesas com o consumo de combustível tem um limite de R$ 

6.000,00 (Seis mil reais), regulamentado em norma interna da Câmara 

dos Deputados. Sendo assim, se tais notas tivessem sido 

reembolsadas pela Casa, somente esses 2 abastecimentos teriam 

ultrapassado esse limite. 

 O valor da nota fiscal apresentada em março de 2020 

(anexo) apresenta valor muito aquém do que o site da OPS tenta me 

imputar. O próprio portal da transparência da Câmara dos Deputados 

mostra que tais valores jamais foram ressarcidos em minha conta, do 

contrário o valor total da nota seria mais de 10 mil reais.  

 Portando, conforme atesta o próprio Auto Posto Premium LTDA, as 

notas fiscais foram devidamente corrigidas e canceladas à época. Logo, para que 

possa se restabelecer a verdade, solicitamos publicação de errata no site do Instituto 

de modo a retratar os prejuízos causados à minha imagem. Em toda a minha vida, 

sempre me pautei pela ética e jamais utilizaria indevidamente a cota parlamentar em 

desrespeito às regras estabelecidas pela legislação.  

 Atenciosamente,  

 
 

 
HIRAN GONÇALVES 

DEPUTADO FEDERAL PP/RR 


