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AAAFESAQ-IZAECS

Dados do(s) Serviço(s)
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
BOA VISTA/RR - BRASIL

Local da Incidência
BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)
Nome/Razão Social: IARA REGINA BEDNARCZUK 51202271200
IARA BEDNARCZUK COMUNICACAO
Nome Fantasia:
R LEVINDO INACIO DE OLIVEIRA, 1432
Endereço:
PARAVIANA BOA VISTA - RR CEP: 39307-272
35.910.201/0001-00
CPF/CNPJ:
Insc. Municipal: 9718249
() .IARABED@GMAIL.COM
Telefone:
E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)
Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

Endereço:

Praça dos Três Poderes. Gabinete - 478. Anexo III - Ala Superior - Câmara dos Deputados, 1396
BRASÍLIA - DF CEP: 70160-900
Insc. Municipal: 0007668
149.971.692-34

CPF/CNPJ:
Telefone:

E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)
Serviço de imprensa para divulgação da atividade parlamentar do Deputado Federal Hiran Gonçalves (PP-RR), referente ao mês de
julho de 2020.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

5812302 - Edição de jornais não diários
Valor do(s) Serviço(s)

Valor Dedução

3.200,00
Alíquota ISS (%)

Desconto Incondicionado

Valor do ISS

0,00

0,00
Valor ISS Retido

MEI
Imposto de Renda

Base de Cálculo ISS

0,00
MEI
Retenções Federais

PIS

COFINS

0,00

0,00

CSLL

0,00
Total
Total do(s) Serviço(s)

3.200,00
Desconto Condicionado

0,00

INSS

0,00
3.200,00

Outras Retenções

0,00

Total Líquido

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

0,00
3.200,00

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 julho de 2020.

Boa Vista – RR, 20 de julho 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 Julho/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 julho de 2020, conforme NF – 00000016
18/06/2020 – Vídeo do deputado federal Hiran Gonçalves, PP, para a Tv Cultura-20.1
(Programa Balança Roraima) sobre a reunião técnica da comissão de externa de ações
contra o coronavírus e a doação de 40 toneladas de EPIs para profissionais da saúde em
Roraima.
18/06/2020 – Nome do deputado federal Hiran Gonçalves foi citado em matéria no portal
de notícias Boa Vista Já.
https://boavistaja.com/destaque/2020/06/22/hiran-goncalves-ja-gastou-r-62-milhoes-comassessores/
23/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre o projeto de lei que altera o código brasileiro de trânsito.

Com voto favorável do deputado Hiran Gonçalves, proposta aumenta validade da CNH para dez anos e garante
segurança das pessoas no trânsito. – Fotos: Ascom Parlamentar

25/06/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Folha
de Boa Vista para a matéria “Vejam o que pensam os deputados sobre adiar as
eleições”.
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Veja-como-pensam-deputados-sobre-adiareleicoes-/66707
Hiran Gonçalves (Progressistas) "Nós tivemos uma discussão ampla no nosso partido para definir como
vamos nos posicionar quando a PEC chegar na Câmara. A maioria acha que não se deve adiar, mas sim
instalar critérios de bio-segurança, ampliar o tempo de votação, começar mais cedo e terminar mais tarde; dar
prioridade em um determinado momento para as pessoas vulneráveis; estabelecer distanciamento, utilizar as
sessões de votação em lugares mais amplos e arejados como estádios e ginásios cobertos para poder deixar as
pessoas em um ambiente mais saudável e evitar aglomeração..”

25/06/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima Em Tempo, na coluna Roraima alerta.
https://www.roraimaemtempo.com/coluna-roraima-alerta/opiniao-senador-deixa-rastro-deindicios-de-irregularidades-na-saude-indigena,361992.jhtml

26/06/2020 – Entrevista ao vivo do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é
Quem – Rádio Folha (FM 100,3), sobre o adiamento das eleições, mudança na lei do
código brasileiro de trânsito, Hospital de Campanha funcionando, unidade de saúde no
município de Alto Alegre construída com recursos de emenda parlamentar do deputado e
a carreta do Hospital do Amor de Barretos.
https://folhabv.com.br/noticia/FOLHA-FM/Noticias/Quem-e-Quem-entrevista-o-deputadofederal-HiranGoncalves/66753

26/06/2020 – Resumo de ações da semana do deputado federal Hiran Gonçalves, PP,
para a Tv Cultura-20.1 (Programa Balança Roraima) sobre obras nos municípios de
Alto Alegre e Iracema e a lei que altera o código de trânsito.
30/06/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Fonte Brasil, na coluna Opinião formada.
http://fontebrasil.com.br/opiniao-formada/23691
01/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre as obras do Hospital de Amor em Roraima, uma unidade que
será referência no tratamento do câncer.
https://roraimaemfoco.com/hospital-de-amor-boa-vista-sera-referencia-no-tratamento-docancer/

Deputado Hiran Gonçalves garantiu recursos para que o maior Hospital da América Latina no tratamento do Câncer
tenha unidade instalada na cidade de Boa Vista. – Fotos: Ascom Parlamentar

01/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), para o jornal Folha
de Boa Vista sobre a PEC 18/20, que trata sobre o adiamento das eleições municipais de
2020.
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Saiba-como-deputados-de-Roraima-votaram-oadiamento-das-eleicoes/66898
“Na votação em primeiro turno, a proposta obteve 402 votos favoráveis e 90 contrários. Os
parlamentares Hiran Gonçalves (Progressistas), ….”
01/07/2020 – Vídeo do deputado federal Hiran Gonçalves, PP, para a Tv Cultura-20.1
(Programa Balança Roraima) sobre a compra de insumos (EPI’s e medicamentos) para
combater a pandemia em todo os pais. Maneiras de desburocratizar a compra e a
logística.
03/07/2020 – Áudio do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é Quem –
Rádio Folha (FM 100,3), sobre projetos de lei aprovados para combate o novo
coranavírus e outras ações parlamentares.
03/07/2020 – Deputado Hiran Gonçalves participa da agenda oficial durante visita do
presidente nacional da Cruz Vermelha brasileira.
http://www.cruzvermelha.org.br/pb/presidente-nacional-da-cruz-vermelha-brasileiracumpre-agenda-oficialcom-parlamentares/

O presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, participou de uma reunião de articulação
parlamentar que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da atividade humanitária no Brasil. A
instituição agradece ao líder do governo na Câmara dos deputados, Major Vitor Hugo e ao Deputado Hiran
Gonçalves pelo apoio institucional dado à CVB.

03/07/2020 – Resumo de ações da semana do deputado federal Hiran Gonçalves, PP,
para a Tv Cultura-20.1 (Programa Balança Roraima) sobre insumos para o combate a
Covid enviados às comunidades indígenas; PEC do calendário eleitoral e lei de apoio a
cultura.

07/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre a votação final no STF que dá segurança para a saúde ocular
da população.
https://roraimaemfoco.com/stf-assegura-vitoria-para-oftalmologia-e-da-seguranca-parasaude-ocular-da-populacao/

Segundo o oftalmologista e deputado Hiran Gonçalves, os 20.425 oftalmologistas têm agora a garantia de que
diagnóstico e prescrição são exclusividade da especialidade. – Fotos: Ascom Parlamentar

09/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre os recursos destinados pela bancada federal de roraima, as
obras de drenagem em Boa Vista.
https://roraimaemfoco.com/bancada-federal-destina-mais-de-70-milhoes-para-obras-dedrenagem-em-boa-vista/

Mesmo com todos os recursos garantidos, moradores de vários bairros da capital reclamam da falta desse serviço de
infraestrutura e seguidos alagamentos. – Fotos: Divulgação

10/07/2020 – Resumo de ações da semana do deputado federal Hiran Gonçalves, PP,
para a Tv Cultura-20.1 (Programa Balança Roraima) sobre a indicação ao prêmio
Congresso em Foco e ações de combate ao coravírus.
11/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre os três projetos de sua autoria que viraram lei no combate ao
novo coronavírus.

https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-tem-tres-projetos-para-combate-ao-coronavirustransformados-em-lei/

Entre as leis sancionadas pelo presidente Bolsonaro relacionadas ao combate do coronavírus, Gonçalves detém o
recorde como o parlamentar que mais relatou proposições que foram convertidas em leis que já estão em vigor. – Foto:
Ascom Parlamentar

14/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre o projeto que garante indenização para as famílias dos
profissionais de saúde, vítimas da Covid-19.
https://roraimaemfoco.com/projeto-que-garante-indenizacao-aos-profissionais-de-saudeque-faleceram-por-covid-19-vai-a-sancao-presidencial/
15/07/2020 – Entrevista do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima em Foco, sobre a ajuda da Inglaterra no combate a Covid-19.
https://roraimaemfoco.com/hiran-goncalves-articula-ajuda-da-inglaterra-para-populacoesvulneraveis-e-combate-aocoronavirus/

Reunião virtual com o embaixador Vijay Rangarajan também abordou pesquisa brasileira da vacina contra o Covid-19,
refugiados e a questão indígena em Roraima. – Foto: Ascom Parlamentar

16/07/2020 – Áudio do deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Roraima (AM 590), sobre
a ajuda da Inglaterra à população vulnerável em RR no combate ao coronavírus.

19/07/2020 – Áudio do deputado Hiran Gonçalves para a Rádio Folha (FM 100,3), sobre
o enquadramento dos ex-servidores do ex-Território Federal de Roraima.
20/07/2020 – Citação do deputado federal Hiran Gonçalves (PP), no portal de notícias
Roraima Em Tempo, na coluna Roraima alerta.
20/07/2020 – Entrevista ao vivo do Deputado Hiran Gonçalves para o Programa Quem é
Quem – Rádio Folha (FM 100,3), sobre a CPMF e outros assuntos referentes ao combate
ao coronavírus e Fundeb.
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Imposto-sobre-pagamentos-eletronicos-etema-da-entrevista-de-hoje/67356

Iara Bednarczuk
Jornalista e Publicitária
DRT/RR: 218/03

