
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Discriminação do(s) Serviço(s)

CENTRO BRASÍLIA - DF     CEP: 70160-900

Insc. Municipal:149.971.692-34CPF/CNPJ:

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

Data do Fato Gerador

Nome/Razão Social:

Prestador do(s) Serviço(s)

Endereço:

CPF/CNPJ: Insc. Municipal:

00000013

20/04/2020  17:19:24

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Rua Coronel Pinto, 188

Centro - BOA VISTA - RR      CEP: 69301-150

CNPJ: 05.943.030/0001-55

IARA REGINA BEDNARCZUK 51202271200

PARAVIANA BOA VISTA - RR     CEP: 39307-272

R LEVINDO INACIO DE OLIVEIRA, 1432

35.910.201/0001-00 9718249

Tomador do(s) Serviço(s)

Endereço:

Nome/Razão Social: HIRAN MANUEL GONÇALVES DA SILVA

Praca dos Tres Poderes. Gabinete - 478. Anexo III - Ala Superior - Câmara dos Deputados, 1396

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação

0007668

Nome Fantasia:

Nome Fantasia:

IARA BEDNARCZUK COMUNICACAO

Local da Incidência
BOA VISTA/RR

Dados do(s) Serviço(s)

BOA VISTA/RR - BRASIL

Telefone: () .- E-mail: IARABED@GMAIL.COM

Telefone: E-mail:

F8BBB8F01448BDA25113FE0039E000F8BBB8F
E2AAA2E0A8356031E069A4697869F0E2AAA2E
A9042BA80838EEFE2AA4B4FC18D74136EA252
49345AAB8F7274E7C2DCE274A07F51B52C7EB
6C651EAC16A5FA2E486E52BE9C9F7CB0ADC4B
F1C691ADD474AD970E4598E48A867CA5CBEEB
745D34AEB7542C3E6055E60D1407E1963D76B
B22A22B87A142F7F7E6EB0F61C91F8A8F9A02
F0EEE0F01D2EB6CBBA4C20DDAE7E99CF87E67
8888888088808800800880080800880808008

Código de Verificação

AAACESAN-IZAECS

20/04/2020

Serviço de imprensa para divulgação da atividade parlamentar do Deputado Federal Hiran Gonçalves (PP/RR), referente ao mês de 

abril de 2020.

 0,00

5812302 - Edição de jornais não diários

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

MEI

 0,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

Valor do(s) Serviço(s) Valor Dedução Desconto Incondicionado Base de Cálculo ISS

Alíquota ISS (%) Valor do ISS Valor ISS Retido Desconto Condicionado

 3.200,00  0,00  0,00  3.200,00

 0,00 0,00MEI

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

 0,00

Retenções Federais
Imposto de Renda PIS COFINS CSLL INSS Outras Retenções

 0,00  0,00  0,00

Total
Total do(s) Serviço(s) Total Líquido

 3.200,00  3.200,00

Outras Informações

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)

Banco Bradesco 

Agencia: 0522-3

Conta Corrente: 37584-5

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://boavista.saatri.com.br



Iara Bednarczuk 
Comunicação 

CNPJ: 35.910.201/0001-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO 

 
Eu, Iara Bednarczuk, recebi do Deputado Federal Hiran Gonçalves (Progressista), a 
importância de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) referentes ao serviço de Imprensa 
para divulgação de atividade parlamentar, referente ao mês de abril/2020. 
 
 
 
 
 

Boa Vista – RR, 20 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Iara Bednarczuk 

Jornalista e publicitária 
DRT/RR (218/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iara Bednarczuk 

Comunicação 
CNPJ: 35.910.201/0001-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(Serviço de Imprensa para divulgação de atividade parlamentar do Deputado Federal Hiran 

Gonçalves (PP/RR), referente ao mês de abril/2020) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua: Levindo Inácio de Oliveira, 1432 - Bairro: Paraviana CEP 69307-272 

Boa Vista – Roraima 

Telefone: (95) 98111-6702 

CNPJ: 35.910.201/0001-00 

 

 

 



Relatório de atividades referentes a prestação do Serviço de Imprensa para divulgação de 

atividade parlamentar do Deputado Federal Hiran Gonçalves (PP/RR), referente ao mês de 

abril/2020, conforme NF - 00000013 

 

20/03/2020 – Emenda parlamentar do Deputado Hiran Gonçalves para o projeto de reforma da Feira 

do Passarão, em Boa Vista, foi citada na página oficial do Governo de Roraima, no Facebook.  
“A arquiteta Daliene da Costa trabalha no projeto de reforma da Feira do Passarão. A reforma foi paralisada na 

gestão anterior, pois não havia recursos para a continuação. O projeto precisou passar por readequação para dar mais 

conforto aos usuários e feirantes, atendendo normas sanitárias. Para o retorno da obra que será realizada pelo 

Governo de Roraima, por meio da SEINF (Secretaria de Infraestrutura), os recursos já estão garantidos através de 

emenda do deputado federal Hiran Gonçalves” 

https://www.facebook.com/seinfrr/photos/a.344004755982189/1127964437586213/?type=3&theate

r 

 

24/03/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Roraima em 

Foco sobre o enfrentamento ao Coronavírus e a proposta para adiar as eleições municipais por dois 

anos 

https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-adiamento-das-eleicoes-municipais-por-dois-

anos/ 
“Diante do cenário de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, que deve mobilizar todos os esforços e 

recursos dos governos federal e estaduais para conter e debelar a doença nos próximos meses, o presidente da Frente 
Parlamentar Mista da Medicina (FPMed), deputado Hiran Gonçalves (Progressistas), tem uma posição clara sobre o 

possível adiamento das eleições municipais de outubro e o uso dos recursos destinados pelo Fundo Eleitoral e pelo 

Tribunal Superior Eleitoral para a data. O parlamentar é contrário à realização do pleito e a favor do seu adiamento. 

Ele também é favorável ao redirecionamento dos recursos destinados à eleição para o Ministério da Saúde fortalecer a 

luta contra a doença.”  

 

24/03/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre a proposta para adiar as eleições municipais por dois anos 

 

24/03/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o jornal da Rádio Roraima AM, a 

proposta para adiar as eleições municipais por dois anos 

 

25/03/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para O Globo sobre o apoio da comissão da 

Câmara ao Ministro da Saúde e o pedido de isolamento social.  

https://oglobo.globo.com/brasil/depois-de-bolsonaro-pregar-fim-de-isolamento-comissao-da-

camara-faz-mocao-de-apoio-mandetta-24328295 
 

“O deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) reforçou o apoio a Mandetta e defendeu o isolamento. – É a forma 
mais efetiva de evitarmos a subida exponencial de casos, o que seria dramático para o nosso sistema de saúde 
– disse.” 
 

26/03/2020 – Nome do Deputado Hiran Gonçalves para o Jornal Extra/Globo foi citado em 

matéria sobre o projeto aprovado que dispensa atestado médico para trabalhador infectado pelo 

coronavírus 

https://extra.globo.com/noticias/economia/camara-aprova-projeto-que-dispensa-apresentacao-de-

atestado-por-coronavirus-nos-primeiros-7-dias-24331147.html 

 
“Foi aprovado nesta quinta-feira (dia 26) na Câmara dos Deputados o projeto de lei 702/20, que dispensa o 

trabalhador infectado por coronavírus de apresentar atestado médico para justificar a falta ao trabalho durante 

os primeiros sete dias e garantir o recebimento de salário. O texto segue agora para análise dos senadores. O projeto é 
de autoria dos deputados Dr. Luizinho (PP-RJ), Alexandre Padilha (PT-SP), Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Dr. 

Zacharias Calil (DEM-GO), Hiran Gonçalves (PP-RR) e Mariana Carvalho (PSDB-RO).” 

 

https://www.facebook.com/seinfrr/photos/a.344004755982189/1127964437586213/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seinfrr/photos/a.344004755982189/1127964437586213/?type=3&theater
https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-adiamento-das-eleicoes-municipais-por-dois-anos/
https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-adiamento-das-eleicoes-municipais-por-dois-anos/
https://oglobo.globo.com/brasil/depois-de-bolsonaro-pregar-fim-de-isolamento-comissao-da-camara-faz-mocao-de-apoio-mandetta-24328295
https://oglobo.globo.com/brasil/depois-de-bolsonaro-pregar-fim-de-isolamento-comissao-da-camara-faz-mocao-de-apoio-mandetta-24328295
https://extra.globo.com/noticias/economia/camara-aprova-projeto-que-dispensa-apresentacao-de-atestado-por-coronavirus-nos-primeiros-7-dias-24331147.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/camara-aprova-projeto-que-dispensa-apresentacao-de-atestado-por-coronavirus-nos-primeiros-7-dias-24331147.html


27/03/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Jornal Folha de Boa Vista sobre o 

projeto aprovado na Câmara, que garante auxílio de R$ 600,00 para famílias de baixa renda 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara--aprova-auxilio-de-R--600-para-

pessoas-de-baixa-renda/64189 
 “Uma grande vitória para a população brasileira nesse momento de crise no sistema de saúde e na 

economia brasileiras desencadeada pela proliferação do novo corona-vírus. Aprovamos o pagamento de um 

voucher no valor de R$ 600 para desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores.  

Esse valor pode chegar a R$ 1.200 para as famílias com dois trabalhadores e mães solteiras”, 

comemorou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina, deputado Hiran Gonçalves 

(Progressistas/RR). O parlamentar esteve presente à votação usando máscara e luvas.”  

                                                                                                                                                  

27/03/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Roraima em 

Foco sobre o projeto aprovado na Câmara, que garante auxílio de R$ 600,00 para famílias de baixa 

renda.  

https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-auxilio-de-r-60000-por-mes-

para-pessoas-de-baixa-renda-durante-pandemia/ 

 
                                                                     

28/03/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Roraima em 

Foco, sobre o projeto aprovado que dispensa atestado médico para trabalhador infectado pelo 

coronavírus  

https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-dispensa-de-atestado-

medico-para-trabalhador-infectado/ 

 
Deputado Hiran Gonçalves é co-autor deste projeto e também da proposta aprovada 

de suspensão de metas de hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS 

 

31/03/2020 – Entrevista/Vídeo gravado do Deputado Hiran Gonçalves para o Jornal Balança 

Roraima, na Tv Cultura – Canal 20.1, do jornalista Mario Cesar, sobre as ações de combate ao 

Coronavírus.      

 

31/03/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre as ações de combate ao Coronavírus.      

 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara--aprova-auxilio-de-R--600-para-pessoas-de-baixa-renda/64189
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara--aprova-auxilio-de-R--600-para-pessoas-de-baixa-renda/64189
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-auxilio-de-r-60000-por-mes-para-pessoas-de-baixa-renda-durante-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-auxilio-de-r-60000-por-mes-para-pessoas-de-baixa-renda-durante-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-dispensa-de-atestado-medico-para-trabalhador-infectado/
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-dispensa-de-atestado-medico-para-trabalhador-infectado/


01/04/2020 – Deputado Hiran Gonçalves foi citado em matéria da Agência Câmara de Notícias 

sobre o projeto a aprovação do processo sumário da Anvisa para liberar produtos contra Covid-19 

https://www.camara.leg.br/noticias/650400-camara-aprova-processo-sumario-da-anvisa-para-

produtos-contra-covid-19/ 

 
“O Projeto de Lei 864/20, do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ), foi aprovado com diversas alterações 

feitas pelo relator, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR). Ele aumentou o prazo do texto original e incluiu a obrigação de 
o médico instruir o paciente sobre os produtos.” Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

01/04/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias G1 Nacional – 

coluna de Política, sobre projeto que libera remédios sem registro da Anvisa para combate ao 

coronavírus.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/01/camara-aprova-projeto-que-libera-remedios-sem-

registro-da-anvisa-para-combate-ao-coronavirus.ghtml 

 
"Apesar de reconhecermos a importância da análise cuidadosa da Anvisa, estamos passando por um período de 
exceção que exige medidas temporárias urgentes" disse o relator da proposta, Hiran Gonçalves (PP-RR). 

 

01/04/2020 – Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Poder 360, sobre o projeto 

aprovado que libera medicamentos por conta da pandemia. 

https://www.poder360.com.br/congresso/camara-quer-que-anvisa-libere-remedios-aceitos-por-

agencias-estrangeiras/ 

 

“A Câmara aprovou na tarde desta 4ª feira (1º.mar.2020) projeto que obriga a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) a autorizar temporariamente importação e distribuição de materiais de saúde 
considerados essenciais para combater a pandemia de covid-19, desde que registrados em ao menos uma 
agência estrangeira. 

Trata-se de projeto de lei do deputado Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ). O relator foi Hiran Gonçalves (PP-
RR). O texto precisa ser aprovado pelo Senado e ter sanção presidencial para valer.” 

01/04/2020 - Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio Folha 

FM, sobre projeto para facilitar a compra de medicamentos e insumos por conta do coronavírus.  

 

02/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590) sobre a 

liberação de recursos para RR no combate ao Coronavírus e PL aprovado ontem sobre a liberação 

de medicamentos.  

 

02/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,1) sobre a 

liberação de recursos para RR no combate ao Coronavírus e PL aprovado ontem sobre a liberação 

de medicamentos.  

 

03/04/2020 – – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal Progressista, sobre projeto 

que zera impostos dos materiais usados no tratamento do Coronavírus. 

http://agenciaprogressistas.com.br/2020/04/03/hiran-goncalves-assina-projeto-que-zera-impostos-

sobre-materiais-utilizados-no-tratamento-do-coronavirus/ 

“O deputado federal Hiran Gonçalves (Progressistas/RR) é um dos autores do Projeto de Lei 1176/20, que 
isenta da cobrança de todos os impostos de fabricação e comercialização – federais, estaduais e municipais 
– os materiais necessários ao combate do novo coronavírus, enquanto durar a pandemia de Covid-19.” 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/650400-camara-aprova-processo-sumario-da-anvisa-para-produtos-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/noticias/650400-camara-aprova-processo-sumario-da-anvisa-para-produtos-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/deputados/204450
https://www.camara.leg.br/deputados/178959
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/01/camara-aprova-projeto-que-libera-remedios-sem-registro-da-anvisa-para-combate-ao-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/01/camara-aprova-projeto-que-libera-remedios-sem-registro-da-anvisa-para-combate-ao-coronavirus.ghtml
https://www.poder360.com.br/congresso/camara-quer-que-anvisa-libere-remedios-aceitos-por-agencias-estrangeiras/
https://www.poder360.com.br/congresso/camara-quer-que-anvisa-libere-remedios-aceitos-por-agencias-estrangeiras/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241779
http://agenciaprogressistas.com.br/2020/04/03/hiran-goncalves-assina-projeto-que-zera-impostos-sobre-materiais-utilizados-no-tratamento-do-coronavirus/
http://agenciaprogressistas.com.br/2020/04/03/hiran-goncalves-assina-projeto-que-zera-impostos-sobre-materiais-utilizados-no-tratamento-do-coronavirus/


03/04/2020 – Entrevista do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), na edição online do 

Palavra Abera, da Tv Câmara sobre a liberação de medicamentos no combate a 

pandemia.  
https://www.camara.leg.br/tv/651179-liberacao-de-medicamentos-no-combate-a-pandemia/ 

 

07/04/2020 – Áudio do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) para a Rádio Monte Roraima 

(FM 107,9) sobre o projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento das vítimas 

da Covid19. 
  

07/04/2020 – Áudio do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) para a Rádio Roraima (AM 590) 

sobre o projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento das vítimas da 

Covid19. 
 

07/04/2020 – Áudio do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) para a Rádio Folha (FM 100,3) 

sobre o projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento das vítimas da 

Covid19. 
 

07/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre a permanência de Mandetta no Ministério da saúde.  

 

08/04/2020 – Entrevista do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), para o Portal de Notícias 

Roraima em Foco, sobre o projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento 

das vítimas da Covid19. 
https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-de-lei-preve-custeio-das-despesas-do-sepultamento-

de-vitimas-pelo-poder-publico/ 

 
“O deputado federal Hiran Gonçalves (PP/RR), membro da Comissão externa do Coronavírus, apresentou nesta 
terça-feira, 7, na Câmara Federal o Projeto de Lei n. 1662/2020, que altera a lei 13.979, de 6 de fevereiro 2020, 
que prevê medidas de sepultamento de vítimas da COVID-19. 

“O projeto estabelece que todas as despesas com o sepultamento ou cremação das vítimas do coronavírus no 
Brasil devem ser custeadas pelo Poder Público. de acordo com as normas regulamentadoras. Sabemos que 
vivemos um momento de pandemia e em muitas famílias brasileiras não tem condições de pagar pelo funeral 
seguindo rigorosamente as determinações da Anvisa, já que são complexas e com custos altos”, destacou o 
parlamentar que também faz parte da Frente Parlamentar de Medicina.” 

08/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento das vítimas 

da Covid19. 
 

09/04/2020 – Entrevista do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), para o Portal de Notícias 

Roraima 1, sobre o projeto de lei que prevê custeio de despejas do sepultamento das 

vítimas da Covid19. 
https://www.roraima1.com.br/2020/04/09/deputado-de-rr-propoe-que-vitimas-da-covid-19-tenham-

sepultamentos-custeados-pelo-poder-publico/ 

 

https://www.camara.leg.br/tv/651179-liberacao-de-medicamentos-no-combate-a-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-de-lei-preve-custeio-das-despesas-do-sepultamento-de-vitimas-pelo-poder-publico/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-de-lei-preve-custeio-das-despesas-do-sepultamento-de-vitimas-pelo-poder-publico/
https://www.roraima1.com.br/2020/04/09/deputado-de-rr-propoe-que-vitimas-da-covid-19-tenham-sepultamentos-custeados-pelo-poder-publico/
https://www.roraima1.com.br/2020/04/09/deputado-de-rr-propoe-que-vitimas-da-covid-19-tenham-sepultamentos-custeados-pelo-poder-publico/


 

Deputado de RR propõe que vítimas da Covid-19 

tenham sepultamentos custeados pelo Poder Público 
 

14/04/2020 – Entrevista do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), para o Portal de Notícias 

Roraima em Foco sobre o projeto de lei que amplia a distribuição de EPIs e testagem 

rápida para outros profissionais da saúde.  
https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-quer-ampliar-distribuicao-de-epis-e-testagem-rapida-

para-profissionais/ 

 

 
Hiran Gonçalves apresentou um substitutivo que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

 

14/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre projeto de lei que amplia a distribuição de EPIs e testagem rápida para 

outros profissionais da saúde.  
 

15/04/2020 - Entrevista do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), para o Portal de Notícias 

Roraima em Foco sobre a proposta de gestão sanitária da saúde para superar crise da 

pandemia.  
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-comissao-deve-propor-gestao-sanitaria-da-saude-para-

superar-crise/ 

 

 
Segundo o deputado Hiran Gonçalves, objetivo é trabalhar para restaurar relação 

harmônica entre a Presidência da República e o Ministério da Saúde.  

 

 

 

https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-quer-ampliar-distribuicao-de-epis-e-testagem-rapida-para-profissionais/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-projeto-quer-ampliar-distribuicao-de-epis-e-testagem-rapida-para-profissionais/
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-comissao-deve-propor-gestao-sanitaria-da-saude-para-superar-crise/
https://roraimaemfoco.com/coronavirus-comissao-deve-propor-gestao-sanitaria-da-saude-para-superar-crise/


15/04/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves ao Portal de Notícias UOL sobre a reunião 

com o Ministro da saúde e o anúncio da saída do Ministério.  

 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/15/em-reuniao-com-deputados-

mandetta-diz-que-saira-da-pasta-em-breve.htm 

 
"Ele disse que acha que já há decisão de substituí-lo e que ele vai continuar trabalhando e disponível para 
ajuda a próxima gestão", deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) ....  

 

17/04/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem - Rádio 

Folha FM, sobre a saída do Mandetta do Ministério da Saúde.  

 

17/04/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Money Times, 

sobre a proposta que determina ao poder público pagar o sepultamento das vítimas da Covid19. 

https://www.moneytimes.com.br/proposta-determina-que-o-poder-publico-pague-o-sepultamento-

de-vitimas-do-coronavirus/ 

 

 
Segundo o deputado deputado Hiran Gonçalves, manejo do cadáver precisa ser extremamente 

cuidadoso (Imagem: Câmara dos Deputados/ Luis Macedo) 
 

 

 

 

 

 
Iara Bednarczuk 

Jornalista e Publicitária   

DRT/RR: 218/03 
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