
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:

00000015

22/06/2020  15:14:21

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
A8713CAB4C28EEFE2884B4FC18D74136EA252
86C884AA0E5274E7C2DCE274A07F51B52C7EB
3E4A8BA8A215FA2E486E52BE9C9F7CB0ADC4B
F2B384AC6A64AD970E4598E48A867CA5CBEEB
F444BCA4D3542C3E6055E60D1407E1963D76B
B22AA2B072040C6F7E6EB0F61C91F8A8F9A02
F0EEE0F014EEBECBBA4C20DDAE7E99CF87E67
8888888088008800800880080800880808008

Código de Verificação

AAAHESAP-IZAECS

22/06/2020

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

junho 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

Agência: 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 junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Boa Vista – RR, 22 de junho 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 Junho/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 

junho de 2020, conforme NF – 00000015 

 

19/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves ao portal de notícias Roraima em Foco, 

sobre o PL aprovado que obriga o uso de máscaras em locais públicos.  

https://roraimaemfoco.com/deputados-aprovam-projeto-que-preve-uso-obrigatorio-de-

mascara-em-locais-publicos-durante-pandemia/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membro da comissão de ações de enfrentamento da Covid-19, Hiran Gonçalves ressalta que órgãos públicos deverão 

fornecer equipamento aos funcionários – Foto: Ascom Parlamentar  

 

20/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590), sobre o PL 

aprovado que obriga o uso de máscaras em locais públicos.  

 

20/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de Notícias Folha Web (Folha 

de Boa Vista), sobre o PL aprovado que obriga o uso de máscaras em locais públicos.  

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Deputados-aprovam--uso-obrigatorio-de-

mascara-em-locais-publicos/65724  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deputados aprovam uso obrigatório de máscara em locais públicos (Foto: Divulgação)  

21/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3) – Programa 

Quem É Quem, sobre o PL aprovado que obriga o uso de máscaras em locais públicos.  

 

21/05/2020 – Vídeo do Deputado Hiran Gonçalves para a Tv Cultura (20,1), Programa Balança 

Roraima, sobre o PL aprovado que obriga o uso de máscaras em locais públicos.  

 

21/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves ao portal de notícias Roraima em Foco, 

sobre o PL aprovado que obrigada a união a pagar  auxílio para instituições de longa permanência 

para idosos no enfrentamento do novo coronavírus.                                    

https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-auxilio-de-ate-r-160-milhoes-para-instituicoes-que-

abrigam-idosos-enfrentarem-pandemia/   

 

 

https://roraimaemfoco.com/deputados-aprovam-projeto-que-preve-uso-obrigatorio-de-mascara-em-locais-publicos-durante-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/deputados-aprovam-projeto-que-preve-uso-obrigatorio-de-mascara-em-locais-publicos-durante-pandemia/
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Deputados-aprovam--uso-obrigatorio-de-mascara-em-locais-publicos/65724
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Deputados-aprovam--uso-obrigatorio-de-mascara-em-locais-publicos/65724
https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-auxilio-de-ate-r-160-milhoes-para-instituicoes-que-abrigam-idosos-enfrentarem-pandemia/
https://roraimaemfoco.com/camara-aprova-auxilio-de-ate-r-160-milhoes-para-instituicoes-que-abrigam-idosos-enfrentarem-pandemia/


 

21/05/2020 – Citação do Deputado Hiran Gonçalves no portal de notícias Perônico.com.br sobre a 

votação no STF da ADI do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de RR e AP. 

https://peronico.com.br/politica/em-primeira-mao-stf-garante-o-enquadramento-dos-ex-servidores-

do-territorio-de-roraima-na-folha-uniao/  
“Caros servidores dos ex-Territórios, especialmente os de Roraima, acabamos de conseguir nesta noite a 

maioria da votação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.935 no STF. Nossa Emenda 98 é 
absolutamente constitucional. Não fere preceitos pétreos da nossa Constituição. De forma que o nosso 
enquadramento continua e contem com o apoio de todos nós para seguirmos enquadrando aqueles que 

têm essa expectativa de direito”, afirmou o coordenador da Bancada de Roraima, deputado Hiran 
Gonçalves em um vídeo postado em redes.  

 

22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3) – Programa 

Quem É Quem, sobre o PL aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de 

saúde vítimas da Covid-19. 

 

22/05/2020 – Vídeo do Deputado Hiran Gonçalves para a Tv Cultura (20.1) – Programa Balança 

Roraima, sobre o PL aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de saúde 

vítimas da Covid-19. 

 

22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3) – Jornalismo, 

sobre o PL aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de saúde vítimas da 

Covid-19. 

 

22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Monte Roraima (FM 107,9), sobre 

o PL aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de saúde vítimas da Covid-

19. 

 

22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590), sobre o PL 

aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de saúde vítimas da Covid-19. 

 

22/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de notícias Folha Web (Folha 

de Boa Vista), sobre o PL aprovado que prevê indenização para as famílias que profissionais de saúde 

vítimas da Covid-19. 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara-aprova-projeto-de-indenizacao-para-

profissionais-da-saude/65779  

 

22/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de notícias Roraima em Foco, 

sobre a votação no STF da ADI do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de RR e AP. 

https://roraimaemfoco.com/enquadramento-stf-ratifica-constitucionalidade-da-ec-98/  

 

 

 

 

 

 

 

 
Deputado Hiran Gonçalves fez questão de enfatizar que o esforço junto ao STF e durante os anos para garantir o direito 

dos servidores. – Foto: Ascom Parlamentar  

 

https://peronico.com.br/politica/em-primeira-mao-stf-garante-o-enquadramento-dos-ex-servidores-do-territorio-de-roraima-na-folha-uniao/
https://peronico.com.br/politica/em-primeira-mao-stf-garante-o-enquadramento-dos-ex-servidores-do-territorio-de-roraima-na-folha-uniao/
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara-aprova-projeto-de-indenizacao-para-profissionais-da-saude/65779
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara-aprova-projeto-de-indenizacao-para-profissionais-da-saude/65779
https://roraimaemfoco.com/enquadramento-stf-ratifica-constitucionalidade-da-ec-98/


22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590) sobre a votação 

no STF da ADI do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de RR e AP. 

 

22/05/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3 sobre a votação 

no STF da ADI do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de RR e AP. 

 

25/05/2020 – Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves para o Portal de notícias Folha Web (Folha 

de Boa Vista), sobre o pedido do ex-secretário de saúde de RR pedindo intervenção na saúde pública 

do estado.  

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Temos-que-respeitar-pedido-do-atual-secretario-

-diz-Hiran-/65866  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hiran Gonçalves diz que o pedido do atual secretário é pertinente (Foto: Divulgação) 
 

26/05/2020 – Citação do Deputado Hiran Gonçalves na coluna social do jornal impresso Folha de 

Boa Vista (Shirley Rodrigues), sobre o pedido do ex-secretário de saúde de RR pedindo intervenção 

na saúde pública do estado. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2020 – Entrevista AO VIVO na Rádio Folha (FM 100,3) – Programa Quem É Quem 

falando sobre as ações parlamentares, os projetos aprovados na Câmara Federal e o enquadramento 

dos servidores dos ex-territórios.   

https://www.facebook.com/radiofolha/videos/2994226747334933/?vh=e 

 

26/05/2020 – Entrevista do deputado Hiran Gonçalves, para o portal de notícias Roraima em Foco, 

sobre o endramento dos servidores dos ex-territórios  

https://roraimaemfoco.com/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-territorio-

de-roraima/  

 

 

  

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Temos-que-respeitar-pedido-do-atual-secretario--diz-Hiran-/65866
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Temos-que-respeitar-pedido-do-atual-secretario--diz-Hiran-/65866
https://www.facebook.com/radiofolha/videos/2994226747334933/?vh=e
https://roraimaemfoco.com/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-territorio-de-roraima/
https://roraimaemfoco.com/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-territorio-de-roraima/


26/05/2020 –  Entrevista do Deputado Hiran Gonçalves no portal de notícias Perônico.com.br sobre 

a votação no STF da ADI do enquadramento dos servidores dos ex-territórios de RR e AP. 

https://peronico.com.br/politica/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-

territorio-de-roraima-na-folha-da-uniao/  

 

 

 

 

O deputado Hiran Gonçalves exige isonomia no processo de enquadramento. “Roraima está sendo prejudicado”. 

27/05/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre o enquadramento dos servidores do ex-Território federal 

de Roraima. 

27/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio Folha (FM 100,3) - 

jornalismo sobre o enquadramento dos servidores do ex-Território federal de Roraima. 

27/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio Roraima (AM 590) - 

jornalismo sobre o enquadramento dos servidores do ex-Território federal de Roraima. 

27/05/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio Monte Roraima (FM 

107,9) - jornalismo sobre o enquadramento dos servidores do ex-Território federal de Roraima. 

27/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias 

Roraima em Foco sobre a lei sancionada que facilita a transferência de terras da União para Roraima. 

https://roraimaemfoco.com/sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-terras-sob-o-dominio-da-

uniao-para-roraima-e-amapa/  

“Como um dos autores do projeto sancionado, Hiran Gonçalves assinala que alguns vetos do presidente da República 

descaracterizam a lei e ferem interesses de Roraima.”  

27/05/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para Folha de Boa Vista sobre 

a lei sancionada que facilita a transferência de terras da União para Roraima. 

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-

terras-para-Roraima/65951  

COM VETOS 

Sancionada lei que facilita transferência dra Roraima 

Avaliação de um dos autores da lei, deputado Hiran Gonçalves, é que vetos feitos pelo presidente 

descaracterizam a lei e ferem os interesses de Roraima 

 

 

https://peronico.com.br/politica/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-territorio-de-roraima-na-folha-da-uniao/
https://peronico.com.br/politica/portarias-autorizam-enquadramento-de-29-servidores-do-ex-territorio-de-roraima-na-folha-da-uniao/
https://roraimaemfoco.com/sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-terras-sob-o-dominio-da-uniao-para-roraima-e-amapa/
https://roraimaemfoco.com/sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-terras-sob-o-dominio-da-uniao-para-roraima-e-amapa/
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-terras-para-Roraima/65951
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Sancionada-lei-que-facilita-transferencia-de-terras-para-Roraima/65951


02/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre o PL que prevê prioridade para as mulheres chefe de família no auxílio emergencial.                                                                                                                                         

https://roraimaemfoco.com/prioridade-para-a-mulher-chefe-de-familia-no-auxilio-emergencial-e-

aprovado-pela-camara/  

 

 

 

  

 Coautor da proposta, o deputado acredita que, finalmente, se tem um marco legal adequado para dar segurança 
jurídica a quem trabalha e produz – Foto: Ascom Parlamentar  

03/06/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no site do Governo de Roraima 

sobre o serviço de Infraestrutura já garantido para o local é o de iluminação pública. A proposta, no 

valor de R$ 3,4 milhões, já foi aprovada, os recursos são de emenda do deputado federal Hiran 

Gonçalves.                                                                                                                                          

http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1824-seguranca-governo-entrega-39-titulos-

definitivos-para-empresas-do-distrito-industrial  

04/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias 

Peronico.com.br, sobre a autorização de realizar convenções partidárias on line nas eleições de 2020.    

https://peronico.com.br/politica/em-meio-a-pandemia-do-coronavirus-tse-autoriza-realizacao-de-

convencoes-partidarias-virtuais/  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou nesta quinta-feira (4) a realização de convenções partidárias 
de forma virtual pelos partidos para eleições municipais de 2020, em razão da pandemia do novo 

coronavírus. A Corte atendeu à consulta feita pelos deputados federais Hiran Gonçalves (Progressistas-RR) 
e Célio Studart (PV/CE).  

04/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a autorização das convenções partidárias virtuais nas eleições de 2020.    
https://roraimaemfoco.com/tse-autoriza-convencoes-partidarias-virtuais-nas-eleicoes-

2020/  

TSE AUTORIZA CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS VIRTUAIS NAS ELEIÇÕES 2020 

 

Os deputados Hiran Gonçalves e Célio Studart formularam consulta ao TSE sobre a possibilidade de mudança no 

sistema de convenções devido a pandemia de coronavírus. 

04/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o portal de notícias O 

Antagonista sobre a permanência do General Eduardo Pazzuello a frente do ministério da saúde. 

https://www.oantagonista.com/brasil/deputado-defende-eduardo-pazuello-a-frente-do-ministerio-

da-saude-o-que-menos-a-gente-quer-agora-e-instabilidade/  

 

 

https://roraimaemfoco.com/prioridade-para-a-mulher-chefe-de-familia-no-auxilio-emergencial-e-aprovado-pela-camara/
https://roraimaemfoco.com/prioridade-para-a-mulher-chefe-de-familia-no-auxilio-emergencial-e-aprovado-pela-camara/
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1824-seguranca-governo-entrega-39-titulos-definitivos-para-empresas-do-distrito-industrial
http://www.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1824-seguranca-governo-entrega-39-titulos-definitivos-para-empresas-do-distrito-industrial
https://peronico.com.br/politica/em-meio-a-pandemia-do-coronavirus-tse-autoriza-realizacao-de-convencoes-partidarias-virtuais/
https://peronico.com.br/politica/em-meio-a-pandemia-do-coronavirus-tse-autoriza-realizacao-de-convencoes-partidarias-virtuais/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://roraimaemfoco.com/tse-autoriza-convencoes-partidarias-virtuais-nas-eleicoes-2020/
https://roraimaemfoco.com/tse-autoriza-convencoes-partidarias-virtuais-nas-eleicoes-2020/
https://www.oantagonista.com/brasil/deputado-defende-eduardo-pazuello-a-frente-do-ministerio-da-saude-o-que-menos-a-gente-quer-agora-e-instabilidade/
https://www.oantagonista.com/brasil/deputado-defende-eduardo-pazuello-a-frente-do-ministerio-da-saude-o-que-menos-a-gente-quer-agora-e-instabilidade/


04/06/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre as ações de combate a pandemia do novo coronavírus.  

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

Roraima em Foco, sobre a falta de EPIs para agentes comunitários de saúde.                               

https://roraimaemfoco.com/agentes-comunitarios-de-saude-reclamam-na-camara-dos-deputados-da-

falta-de-epis/  

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

Roraima em Foco, sobre a suspensão de reajuste de remédios e planos de saúde durante a pandemia. 

https://roraimaemfoco.com/senado-aprova-suspensao-de-reajuste-de-remedios-e-planos-de-saude-

durante-pandemia/  

05/06/2020 – Vídeo do deputado Hiran Gonçalves para o Programa Balança Roraima (TV Cultura 

– Canal 20.1), sobre as ações de combate a pandemia.  

05/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Folha de Boa Vista 

sobre a realização de convenções partidárias virtuais em 2020.                                              

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Partidos-de-Roraima-discutem-realizacao-de-

convencoes-partidarias/66203  

“O deputado federal Hiran Gonçalves, presidente do Progressistas em Roraima, informou que a decisão do TSE 

é com base em um questionamento feito pelo parlamentar em relação à realização das convenções 

remotamente e que depois de aprovado, será criado um grupo de trabalho do Tribunal para acompanhar os 

dados epidemiológicos da pandemia.” 

09/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Bom Dia 

Amazônica – Rede Amazônica/Roraima (Globo), sobre o projeto de lei que suspende reajuste de 

remédios e planos de saúde durante a pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/06/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre o pedido de revalida de diplomas de médicos formados 

fora do Brasil e o registro dos profissionais.  

09/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias 

Peronico.com.br, sobre a aprovação do projeto que prioriza testagem rápida aos profissionais de 

saúde.https://peronico.com.br/politica/covid-19camara-dos-deputados-aprova-projeto-que-prioriza-

testagem-de-profissionais-de-saude/  
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09/06/2020 – Vídeo do deputado federal Paternelli, para o Programa Balança Roraima (TV 

Cultura – Canal 20.1), parabenizando as ações parlamentares do deputado Hiran Gonçalves, no 

combate a pandemia.  

09/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a aprovação do projeto que prioriza testagem rápida aos profissionais de saúde. 

https://roraimaemfoco.com/coronavirus-camara-dos-deputados-aprova-projeto-que-prioriza-

testagem-de-profissionais-de-saude/  

09/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias 

Peronico.com.br, sobre o pedido de urgencia na abertura do Hospital de Campanha em Roraima.           

https://peronico.com.br/politica/deputado-hiran-goncalves-cobra-do-ministro-da-saude-

funcionamento-imediato-do-hospital-de-campanha-em-boa-vista/  

10/06/2020 – Vídeo do deputado Hiran Gonçalves para o Programa Balança Roraima (TV Cultura 

– Canal 20.1), sobre o pedido ao ministro da saúde para inaugurar o mais rápido possível o Hospital 

de Campanha em Roraima.  

10/06/2020 – Vídeo do Ministro Eduardo Pazzuelo para o Programa Balança Roraima (TV 

Cultura – Canal 20.1), sobre o pedido do deputado Hiran, para inaugurar o mais rápido possível o 

Hospital de Campanha em Roraima.  

10/06/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Monte Roraima (FM 107,9) 

sobre a reunião com o Ministro da Saúde, pedindo a inauguração imediata do Hospital de Campanha 

em Roraima e a resposta do ministro Pazzuelo.  

10/06/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590), sobre 

a reunião com o Ministro da Saúde, pedindo a inauguração imediata do Hospital de Campanha em 

Roraima e a resposta do ministro Pazzuelo.  

10/06/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3), sobre a 

reunião com o Ministro da Saúde, pedindo a inauguração imediata do Hospital de Campanha em 

Roraima e a resposta do ministro Pazzuelo.  

10/06/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves para a Rádio Equatorial (FM 94,1), sobre 

a reunião com o Ministro da Saúde, pedindo a inauguração imediata do Hospital de Campanha em 

Roraima e a resposta do ministro Pazzuelo.  

10/06/2020 – Vídeo do deputado federal Hiran Gonçalves para a Tv Imperial-Record, sobre a 

reunião com o Ministro da Saúde, pedindo a inauguração imediata do Hospital de Campanha em 

Roraima e a resposta do ministro Pazzuelo.  

15/06/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre o funcionamento do hospital de campanha em Roraima 

e a situação dos médicos sem revalida dos diplomas.  
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15/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a liberação de recursos para Roraima (estado e municípios) combater a pandemia. 

https://roraimaemfoco.com/bancada-federal-esta-comprometida-com-liberacao-de-recursos-e-

fiscalizacao-da-gestao-na-area-da-saude/  

“Deputado Hiran Gonçalves ressalta que, seguindo essa orientação, já foram liberados R$ 280 
milhões para o estado e para os municípios para o enfrentamento da pandemia.”  

15/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias Roraima 

em Foco, sobre a doação de 40 toneladas de EPIs para Roraima.                                                

https://roraimaemfoco.com/pandemia-cruz-vermelha-doa-40-toneladas-de-epis-para-equipes-de-

saude-de-roraima/  

15/06/2020 – Áudio do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para a Rádio Roraima (AM 590), 

sobre sobre a doação de 40 toneladas de EPIs para Roraima.       

85/06/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP),  no Jornal Folha de Boa Vista sobre 

a doação de 40 toneladas de EPIs para Roraima.                                                                   

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Roraima-recebe-doacao-de-40-toneladas-de-

EPIs/66533                                           

19/06/2020 – Vídeo/entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o Programa Balança 

Roraima (TV Cultura – Canal 20.1), sobre a doação de 40 toneladas de EPIs para Roraima. 

19/05/2020 – Foto do Deputado Hiran Gonçalves na coluna social do jornal impresso Folha de Boa 

Vista (Shirley Rodrigues), parabenizando pelo seu aniversário. 

 

 

 

 

 

 

 

19/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Folha de Boa Vista 

sobre a carreta do Hospital de Amor, que será entregue para Roraima e a importância de concluir 

obras para melhorar a saúde.                                                                                                  

https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Roraima-vai-receber-unidade-movel-de-

atendimento-oncologico/66555  
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