
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:

00000014

19/05/2020  17:59:39

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 GONCALVES DA SILVA

Praça dos Três 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
BA335AAD6E28EEFE2894B4FC18D74136EA252
2C1F6DA97A2274E7C2DCE274A07F51B52C7EB
D6BCCCA2F7C5FA2E486E52BE9C9F7CB0ADC4B
C06E06A1D8F4AD970E4598E48A867CA5CBEEB
7CACAAA4CDD42C3E6055E60D1407E1963D76B
B2AA22B078860F7F7E6EB0F61C91F8A8F9A02
F0EEE0F0177EB64BBA4C20DDAE7E99CF87E67
8888888088808800800880080800880808008

Código de Verificação

AAAAESAO-IZAECS

19/05/2020

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

maio 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 maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Boa Vista – RR, 19 de maio 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 maio/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 

maio de 2020, conforme NF – 00000014 

 

21/04/2020 – Produção e narração do vídeo (mensagem positiva e de apoio) do deputado federal 

Hiran Gonçalves, em tempos de pandemia do novo coronavírus. 

 

22/04/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves, sobre pensão especial aos 

dependentes de vítimas do coronavírus. 

https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-pensao-especial-para-dependentes-de-

profissionais-de-saude-que-morreram-pelo-covid-19/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputado Hiran Gonçalves – Fotos: Ascom Parlamentar 
 “...elevado número de trabalhadores da saúde afetados acendeu o sinal de alerta para o presidente da Frente 

Parlamentar Mista da Medicina (FPMed), deputado Hiran Gonçalves (Progressistas/RR) que, por meio do Projeto de Lei 
2055 de 2020, do qual é autor, está propondo a concessão de pensão especial aos dependentes de profissionais de 

saúde que, em razão do serviço direta¬mente ligado aos pacientes infectados, vieram a óbito por contágio do Covid-
19”  

 

22/04/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves, para o portal  “O Bom da Notícia”, 

sobre a pensão para os dependentes das vítimas da covid-19. 

 

 

 

 
“O Projeto de Lei 2055/20, do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), também concede pensão mensal e 

vitalícia, no valor do teto dos benefícios da Previdência, aos dependentes de profissionais de saúde que, 
em razão do serviço, morram de Covid-19. Já o Projeto de Lei 1863/20, do deputado André Figueiredo, 
prevê pensão vitalícia ao cônjuge ou companheiro do segurado do INSS que falecer por consequência de 
enfrentamento da pandemia da Covid-19, independentemente do tempo de início do casamento ou da 

união estável e da idade do beneficiário. A lei atualmente prevê a pensão por morte por período 
proporcional à idade do cônjuge ou companheiro e com a exigência de tempo mínimo de dois anos do 

início do casamento ou da união estável”.  
https://obomdanoticia.com.br/politica-nacional/projetos-concedem-pensao-especial-a-familiares-de-

profissional-de-saude-que-morra-de-covid-19/54200  

 

 

https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-pensao-especial-para-dependentes-de-profissionais-de-saude-que-morreram-pelo-covid-19/
https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-propoe-pensao-especial-para-dependentes-de-profissionais-de-saude-que-morreram-pelo-covid-19/
https://www.camara.leg.br/deputados/178959
https://www.camara.leg.br/noticias/655801-projeto-preve-pensao-vitalicia-para-conjuge-de-trabalhador-que-morrer-por-enfrentamento-da-covid-19/
https://obomdanoticia.com.br/politica-nacional/projetos-concedem-pensao-especial-a-familiares-de-profissional-de-saude-que-morra-de-covid-19/54200
https://obomdanoticia.com.br/politica-nacional/projetos-concedem-pensao-especial-a-familiares-de-profissional-de-saude-que-morra-de-covid-19/54200


23/04/2020 – Áudio para a Radio Folha (Programa Quem é Quem – FM 100.3), sobre o Projeto de 

Lei sobre a pensão para os dependentes das vítimas da covid-19. 

 

23/04/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), nos portais Crusoé e O 

Antagonista, sobre reunião do presidente Bolsonaro com deputados dos Progressistas. 

https://crusoe.com.br/diario/bolsonaro-convida-deputados-do-pp-para-reuniao-tecnica-sobre-

cloroquina/  

 

https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-chama-deputados-do-pp-para-falar-sobre-

cloroquina/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bolsonaro convida deputados do PP para reunião técnica sobre cloroquina  

 

23/04/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no Blog Radar (Revista Veja) 

sobre o uso de máscara em audiência pública.  

https://veja.abril.com.br/blog/radar/deputados-da-comissao-do-coronavirus-descumprem-aviso-e-

nao-usam-mascaras/  
Brasil 

Deputados da Comissão do Coronavírus 
descumprem aviso e não usam máscaras 

Foi durante audiência pública na Câmara que discutia os efeitos da epidemia no 
Amazonas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Presidente da Frente Parlamentar Médica, o deputado Hiran Gonçalves (PP-
RR) usava o tempo inteiro”.  

 

  

https://crusoe.com.br/diario/bolsonaro-convida-deputados-do-pp-para-reuniao-tecnica-sobre-cloroquina/
https://crusoe.com.br/diario/bolsonaro-convida-deputados-do-pp-para-reuniao-tecnica-sobre-cloroquina/
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-chama-deputados-do-pp-para-falar-sobre-cloroquina/
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-chama-deputados-do-pp-para-falar-sobre-cloroquina/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/deputados-da-comissao-do-coronavirus-descumprem-aviso-e-nao-usam-mascaras/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/deputados-da-comissao-do-coronavirus-descumprem-aviso-e-nao-usam-mascaras/
https://veja.abril.com.br/brasil


27/04/2020 – Entrevista com o deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima em Tempo sobre o plano de contingência do sepultamento das vítimas da covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intenção também é evitar colapso dos serviços funerários e fazer com que famílias pobres tenham custos de enterros 

subsidiados pelo Poder Público –  
Fotos: Ascom Parlamentar  

https://roraimaemfoco.com/covid-19-hiran-goncalves-propoe-plano-de-contingencia-para-definir-

procedimentos-de-sepultamento/  

 

28/04/2020 – Roteiro para produção de um VT (vídeo para as redes sociais) no município de 

Amajari, sobre a emenda parlamentar do deputado federal Hiran Gonçalves, que beneficiou ruas e 

avenidas da cidade.  

28/04/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves, para a Rádio Roraima (AM 590), sobre 

o plano de contingência do sepultamento das vítimas da covid-19.  

28/04/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves, a Rádio Folha (Programa Quem é 

Quem – FM 100.3) sobre o plano de contingência do sepultamento das vítimas da covid-19.  

29/04/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima em Tempo sobre a aprovacao do projeto de lei de protecao individual para profissionais 

que combatem a covid-19.  

“O Projeto foi relatado pelo deputado federal Hiran Gonçalves” 

 https://roraimaemfoco.com/covid-19-aprovado-projeto-de-protecao-a-profissionais-que-combatem-

pandemia/  

30/04/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves, para o Jornal Folha de Boa Vista, 

da votação da PL no Senado, sobre a transferência das terras da união para Roraima. 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Senado-ainda-deve-votar-PL-de-transferencia-

de-terras-da-Uniao/65145  

O deputado Hiran Gonçalves ressaltou que o projeto vai garantir a efetiva transferência das terras da 
União para o Estado de Roraima. “Pela proposta, as amarras burocráticas deverão ser superadas e os 

proprietários de terras que possuem títulos expedidos pela União terão os seus direitos 
resguardados”, disse.  

 

 

https://roraimaemfoco.com/covid-19-hiran-goncalves-propoe-plano-de-contingencia-para-definir-procedimentos-de-sepultamento/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-hiran-goncalves-propoe-plano-de-contingencia-para-definir-procedimentos-de-sepultamento/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-aprovado-projeto-de-protecao-a-profissionais-que-combatem-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/covid-19-aprovado-projeto-de-protecao-a-profissionais-que-combatem-pandemia/
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Senado-ainda-deve-votar-PL-de-transferencia-de-terras-da-Uniao/65145
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Senado-ainda-deve-votar-PL-de-transferencia-de-terras-da-Uniao/65145


01/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves, para o Jornal Folha de Boa Vista, 

sobre a denúncia de compra superfaturada de respiradores pelo Governo de Roraima. 

O valor pago na compra feita pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) durante a pandemia, de novos respiradores 
para atender a população de Roraima, causou vários protestos durante todo o dia de ontem, 30. Alguns parlamentares 

inclusive cobraram uma fiscalização mais rigorosa no contrato como foi o caso do deputado federal Hiran Gonçalves 
(Progressistas).  Em seu pronunciamento o parlamentar afirmou que após receber a denuncia, foi verificar e realmente 
confirmou que “a compra foi feita com pagamento antecipado, o que fere os princípios da boa administração pública. 

Cada respirador custou mais de 200 mil reais e o valor total da compra foi acima de R$ 6 milhões. Para vocês terem uma 
ideia do que é esse valor, com 30 milhões estamos construindo o Hospital do Amor em Roraima. Isso é um absurdo e estou 

aqui para solicitar que os órgãos de controle apurem com rigor e punam os responsáveis”.   

https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Novos-respiradores-custaram-mais-de-R--215-mil-

cada/65150   

06/05/2020 – Entrevista AO VIVO do deputado federal Hiran Gonçalves, para a Rádio Folha – 

FM 100,3 (Programa Quem é Quem) sobre a transferência de terras da união para Roraima e 

outros assuntos referentes ao combate ao novo coronavírus.  

06/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima em Tempo sobre o projeto que prevê ajuda aos estados e municípios para ajudar no 

tratamento e prevenção da 

covid.  

 

 

 

 

 

 

Hiran Gonçalves diz que R$ 147 milhões vão para Roraima e mais R$ 33 milhões só para uso em saúde. Boa Vista fica 
com R$ 66 milhões e mais R$ 6 milhões para saúde. – Foto: Ascom Parlamentar  

https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-projeto-que-preve-r-125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-

municipios-durante-pandemia/  

06/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima 24 horas, sobre a transferência das terras da união para Roraima.  

https://roraima24horas.com.br/noticia/669/senado-federal-aprova-projeto-que-transfere-

terras-da-uniao-para-roraima-e-amapa.html  

 

07/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima em Tempo sobre a possível visita do Ministro da Saúde para avaliar a pandemia do 

coronavírus em Roraima.  

https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Novos-respiradores-custaram-mais-de-R--215-mil-cada/65150
https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Novos-respiradores-custaram-mais-de-R--215-mil-cada/65150
https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-projeto-que-preve-r-125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-municipios-durante-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-projeto-que-preve-r-125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-municipios-durante-pandemia/
https://roraima24horas.com.br/noticia/669/senado-federal-aprova-projeto-que-transfere-terras-da-uniao-para-roraima-e-amapa.html
https://roraima24horas.com.br/noticia/669/senado-federal-aprova-projeto-que-transfere-terras-da-uniao-para-roraima-e-amapa.html


https://roraimaemfoco.com/ministro-da-saude-deve-vir-a-roraima-avaliar-extensao-da-

pandemia/  

07/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Folha de Boa 

Vista sobre a possível visita do Ministro da Saúde para avaliar a pandemia do coronavírus em 

Roraima.  

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Ministro-da-Saude-deve-fazer-visita-tecnica-a-

Roraima/65335  

Como membro da comissão e presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina, o deputado Hiran Gonçalves 
(Progressistas) sugeriu que Roraima fosse o próximo estado a receber a visita ministerial. “Nessa semana, o ministro 

deverá ir ao Rio de Janeiro. Como próximo estado, sugeri Roraima. O ministro Teich acatou meu pedido e se comprometeu 
a agendar a ida ao nosso estado”, informou Gonçalves.  

08/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima 24 horas, sobre o projeto aprovado que prevê recursos aos estados e municípios para 

combater a pandemia. 

“Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê R$ 125 bilhões de ajuda a estados e municípios durante 
pandemia 

Hiran Gonçalves diz que R$ 147 milhões vão para Roraima e mais R$ 33 milhões só para uso em saúde. Boa Vista 

fica com R$ 66 milhões e mais R$ 6 milhões para saúde” 

https://roraima24horas.com.br/noticia/717/projeto-aprovado-pela-camara-dos-deputados-preve-rs-

125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-municipios-dura.html  

08/05/2020 – Vídeo do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), com o resumo das ações parlamentares e sobre o projeto de 

lei que transfere as terras da união para Roraima. 

08/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraiem Foco, sobre a avaliação das convenções partidárias virtuais pelo TSE.  

https://roraimaemfoco.com/tse-avalia-se-convencoes-partidarias-poderao-ser-virtuais/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deputados Hiran Gonçalves e Célio Studart formularam consulta e parecer da área técnica da Corte afirma que não há 

impedimento jurídico – Foto: Ascom Parlamentar  

 

 
08/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima 24 horas, sobre a avaliação das convenções partidárias virtuais pelo TSE.  

https://roraimaemfoco.com/ministro-da-saude-deve-vir-a-roraima-avaliar-extensao-da-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/ministro-da-saude-deve-vir-a-roraima-avaliar-extensao-da-pandemia/
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Ministro-da-Saude-deve-fazer-visita-tecnica-a-Roraima/65335
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Ministro-da-Saude-deve-fazer-visita-tecnica-a-Roraima/65335
https://roraima24horas.com.br/noticia/717/projeto-aprovado-pela-camara-dos-deputados-preve-rs-125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-municipios-dura.html
https://roraima24horas.com.br/noticia/717/projeto-aprovado-pela-camara-dos-deputados-preve-rs-125-bilhoes-de-ajuda-a-estados-e-municipios-dura.html
https://roraimaemfoco.com/tse-avalia-se-convencoes-partidarias-poderao-ser-virtuais/


https://roraima24horas.com.br/noticia/767/tse-avalia-se-convencoes-partidarias-poderao-ser-

virtuais.html  

08/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio Roraima (AM 590) 

sobre a avaliação das convenções partidárias virtuais pelo TSE.  

08/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio FM Monte Roraima  

sobre a avaliação das convenções partidárias virtuais pelo TSE.  

10/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraiem Foco, sobre a constitucionalidade da emenda do enquadramento que será julgada pelo 

STF. 

https://roraimaemfoco.com/constitucionalidade-da-emenda-do-enquadramento-sera-julgada-pelo-

stf/  

11/05/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa 

Balança Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre as obras do Hospital do Amor em Boa Vista, 

que apesar da pandemia do coronavírus, seguem e com previsão de inaugurar ainda em 2020.  

11/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraiem Foco, sobre a entrega de veículos, por meio de emenda parlamentar, para atender os 

moradores de Campos Novos, interior de Roraima.  

https://roraimaemfoco.com/iracema-picape-e-motos-vao-auxiliar-no-atendimento-da-ubs-de-

campos-novos-e-regiao/  

11/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraiem Foco, sobre a construção do Hospital do Amor em Boa Vista. A obra que segue mesmo 

em tempo de pandemia e a previsão da inauguração será 2020.  

https://roraimaemfoco.com/hospital-de-amor-construcao-da-unidade-de-boa-vista-continua-em-

andamento/  

12/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraiem Foco, sobre o projeto aprovado que prioriza profissionais de saúde nos teste de 

coronavirus.  

https://roraimaemfoco.com/senado-aprova-projeto-que-prioriza-profissionais-da-saude-nos-testes-

de-coronavirus/  

14/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590), sobre 

a reunião com o Ministro do STF sobre a votação da ADI do enquadramento dos servidores do ex-

Território federal de Roraima.  

14/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves para o portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a reunião com o Ministro do STF sobre a votação da ADI do enquadramento dos 

servidores do ex-Território federal de Roraima.  

https://roraimaemfoco.com/enquadramento-constitucionalidade-sera-julgada-pelo-stf-nesta-sexta-

feira/  

 

https://roraima24horas.com.br/noticia/767/tse-avalia-se-convencoes-partidarias-poderao-ser-virtuais.html
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https://roraimaemfoco.com/senado-aprova-projeto-que-prioriza-profissionais-da-saude-nos-testes-de-coronavirus/
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https://roraimaemfoco.com/enquadramento-constitucionalidade-sera-julgada-pelo-stf-nesta-sexta-feira/


14/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio FM Monte Roraima 

107,9, sobre a reunião com o Ministro do STF sobre a votação da ADI do enquadramento dos 

servidores do ex-Território federal de Roraima.  

14/05/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa 

Balança Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre a reunião com o Ministro do STF sobre a 

votação da ADI do enquadramento dos servidores do ex-Território federal de Roraima. 

14/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3), sobre a 

reunião com o Ministro do STF sobre a votação da ADI do enquadramento dos servidores do ex-

Território federal de Roraima.  

14/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves para o portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a liberação de emendas para combater o coronavírus em Roraima. 

 

 

 

 

 

Coordenador da Bancada de Roraima, deputado Hiran Gonçalves, com o secretário de Governo da Presidência da 
República, general Luiz Eduardo Ramos – Fotos: Ascom Parlamentar  

https://roraimaemfoco.com/roraima-tem-r-49-milhoes-de-emendas-liberados-pelo-governo-para-

reforcar-combate-ao-coronavirus/  

15/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves para o Blog do Peronnico, sobre a 

votação favorável no STF – ADI do enquadramento. 

 

 

 

 

 

O deputado Hiran Gonçalves esteve 

com o presidente do STF, Dias Tófoli, para negociar a data da votação. 

https://peronico.com.br/politica/ministro-relator-do-stf-vota-favoravel-a-lei-do-enquadramento-de-

servidores-na-uniao-julgamento-definitivo-sera-dia-21/  

 

 

 

https://roraimaemfoco.com/roraima-tem-r-49-milhoes-de-emendas-liberados-pelo-governo-para-reforcar-combate-ao-coronavirus/
https://roraimaemfoco.com/roraima-tem-r-49-milhoes-de-emendas-liberados-pelo-governo-para-reforcar-combate-ao-coronavirus/
https://peronico.com.br/politica/ministro-relator-do-stf-vota-favoravel-a-lei-do-enquadramento-de-servidores-na-uniao-julgamento-definitivo-sera-dia-21/
https://peronico.com.br/politica/ministro-relator-do-stf-vota-favoravel-a-lei-do-enquadramento-de-servidores-na-uniao-julgamento-definitivo-sera-dia-21/


15/05/2020 – Entrevista com o deputado Hiran Gonçalves, para o Jornal Folha de Boa Vista, 

sobre a mudança no Ministério da Saúde.  

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/MS-precisa-de-uniao-entre-esfera-federal--

estadual-e-municipal/65591  

16/05/2020 - Entrevista com o deputado Hiran Gonçalves, para o Jornal Folha de Boa Vista, sobre 

os equipamentos de proteção individual enviados para Roraima. 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/RR-recebe-3-5-toneladas-de-equipamentos-de-

protecao-individual/65601  

18/05/2020 – Nome do Deputado Hiran Gonçalves (PP), líder da bancada federal de Roraima, foi 

citado em reportagem no jornal Folha de Boa Vista, sobre obras suspensas do TJ/RR.  

 
COMBATE AO CORONAVÍRUS 
TJRR suspende obras e devolve mais de R$ 4,5 milhões 
O recurso proveniente de emenda parlamentar seria investido na ampliação da estrutura do Poder Judiciário 
 
O presidente do Poder Judiciário de Roraima, desembargador Mozarildo Cavalcanti, em entendimento com a bancada 
federal do Estado, informou que a instituição abriu mão de mais de R$ 4,5 milhões de emenda parlamentar que seriam 
empregados na ampliação da estrutura de atendimento da Justiça no Estado.  
A medida foi formalizada por meio de um ofício enviado ao coordenador da bancada federal em Brasília, deputado 
Hiran Gonçalves. Esse recurso poderá agora ser destinado à realização de ações voltadas para o combate à pandemia 
em Roraima, conforme manifestação apresentada pelo TJRR.  

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/TJRR-suspende-obras-e-devolve-mais-de-R-

-4-5-milhoes/65650  

 

 

 

 
Iara Bednarczuk 

Jornalista e Publicitária   

DRT/RR: 218/03 
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