
Formulário

CÂMARA DOS DEPUTADOS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 
Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar 

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO - LAI

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

Protocolo Fale Conosco nº: 220127-000121 

Assunto: Informações sobre gastos do dep. Túlio Gadêlha com manutenção de 
escritório de apoio à atividade parlamentar 

Pergunta 
... solicito as informações dispostas no final desta mensagem em "Do pedido" e a 
cópia dos contratos de locação dos imóveis locados pelo deputado federal Túlio 
Gadelha, localizados no Ed. Emp. One. 
... 
Do pedido: - Qual é a marca e o modelo da impressora a laser locada da empresa 
2WS Soluções em Tecnologia (Ref. fatura Nº 34121122 de dez/2021)?  
Na mesma fatura:  
- 2 microcomputadores. Quais são as suas configurações (processador, memória
RAM, capacidade SSD, placa mãe, modelo do monitor, teclado e mouse)?
- 4 roteadores wifi b/g/m/ac. Quais são as marcas e modelos?
- Projetor + 4 microfones + mesa de som + tela para projetor. Quais as marcas e
modelos. Onde (endereço) estão instalados?

Resposta 

Em atenção ao solicitado, segue anexo o contrato de locação de imóvel 
apresentado pelo Deputado Túlio Gadêlha, para o cadastro de escritório de apoio à 
atividade parlamentar, com vistas ao reembolso de despesas, nos termos do Ato da 
Mesa 43/2009, referente aos imóveis situados na Avenida João de Barros, 434, 
salas 407 e 408 – Ed. Recife Empresarial One – Recife-PE. Ressaltamos que se 
trata de um único contato de locação apresentado, relativo às duas salas. 

Sobre o questionamento dos dados dos equipamentos de informática 
locados, levamos ao conhecimento do parlamentar o pedido de informações 
formulado. Em resposta, o deputado prestou esclarecimentos por meio de ofício, 
que segue em anexo. 

Atenciosamente, 
Câmara dos Deputados 

lap



GABINETE DEPUTADO FEDERAL TÚLIO GADÊLHA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPUTADO FEDERAL TÚLIO GADÊLHA 

Brasília, 03 de fevereiro de 2022. 

Ofício nº 001/2022 

A Senhora 

ROSINEIDE COSTA LOPES 

DIRETORA DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR 

Esplanada dos Ministérios Bloco, 350, BLOCO F ANEXO B ANDAR 3 SALA 350, Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP: 70056-900. 

Senhora Diretora, 

Cumprimentando-a, cordialmente, venho através deste expediente, apresentar os 

competentes aclaramentos em razão dos questionamentos contidos no Ofício nº 018/2022-

Cogep. 

O supracitado documento tem por objetivo a solicitação de informações sobre despesas com 

locação de equipamentos reembolsada à conta da Cota para o Exercício da Atividade 

Parlamentar – Processo nº 243.029/2022, tudo com base na Lei de Acesso à Informação - 

LAI - Lei n. 12.527/2011 e Ato da Mesa nº 45/2012, nos termos do Processo nº 243.029/2022. 

Destarte, conforme requisitado por esta Coordenação de Gestão, respondemos: 

1) Qual é a marca e o modelo da impressora a laser locada da empresa 2WS Soluções

em Tecnologia (Ref. fatura Nº 34121122 de dez/2021)?

R.: Impressora da marca Brother, modelo DCP – L2540DW. 

2) 2 microcomputadores. Quais são as suas configurações (processador, memória

RAM, capacidade SSD, placa mãe, modelo do monitor, teclado e mouse)?

R.: Processador: Intel Core i7 - 6700 

Memória RAM: 16 GB 

HD SSD: 480 GB 

Placa mãe: Gigabyte Technology Co. Ltd. To be filled by OEM. 

Monitor: marca LG, modelo 29wk600-w 

Teclado: marca Microsoft, modelo Wired Keyboard 600 

Mouse: marca Microsoft, modelo 1113 

3) 4 roteadores wifi b/g/m/ac. Quais são as marcas e modelos?

R.: 1 roteador da marca Routerboard, modelo RBD52G-5HacD2HnD e 3 roteadores da marca 

Routerboard, modelo CAP. 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPUTADO FEDERAL TÚLIO GADÊLHA 

4) Projetor + 4 microfones + mesa de som + tela para projetor. Quais as marcas e

modelos. Onde (endereço) estão instalados?

R.: Projetor da marca Tomate, modelo MPR 2002 

4 microfones, sendo 2 Receiver tipo sem fio, marca AMW, modelo BU16 e 2 com fio, marca 

Pro Bass, modelo Pro Bass Power Stage 215. 

1 Caixa de som ativa/passiva marca Pro Bass, modelo Pro Bass Power Stage 215. 

1 Mesa de som da marca Lelong | modelo LE 700. 

1Tela para projetor da marca King Vintage - tela de lona. 

Por oportuno, registramos que os equipamentos referentes ao último item do questionário são 

utilizados em ações de caráter itinerante, visando ao cumprimento de tarefas subordinadas 

ao mandato, tais como palestras, debates, reuniões e demais atividades correlatas ao múnus 

parlamentar. 

Assim, na certeza do integral preenchimento aos quesitos suscitados, convictos da pronta 

colaboração aos encaminhamentos ora realizados, pretendendo a célere solução das 

perguntas em relevo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que forem 

necessários e, na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

GABINETE DEPUTADO FEDERAL TÚLIO GADÊLHA 

Av. João de Barros, n° 434 - salas 407/408, Boa Vista, Recife, PE, 50050-180 
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