Legislativo
A área legislativa do gabinete compreende o cuidado com as atividades legiferantes do parlamentar como
apresentação de proposições, assessoria técnica para a definição de votos e acompanhamento do Plenário e das
Comissões, além do atendimento de demandas legislativas diversas que chegam através dos canais de
comunicação disponibilizados pelo Gabinete Parlamentar.

Total de sessões
plenárias

total: 73

50

11
JAN

FEV

21

MAR

12

14

ABR

MAI

Presenças nas sessões
de votação

15

JUN

(%)

total: 72

50
JAN

21
10
JAN

FEV

12

14

15

FEV

100%

MAR
ABR
MAI

MAR

ABR

MAI

Faltas justificadas

JUN

% mensal

JUN

--

91%
100%
100%
100%
100%

(%)

total: 1

50

--

JAN
FEV
MAR
ABR

1
JAN

FEV

% mensal
MAR

ABR

MAI

JUN

MAI
JUN

--

9%
-----
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Pronunciamentos
Plenário

Total de minutos de
fala

total: 117

50

100

21

JAN

FEV

27

22

13
MAR

ABR

Pronunciamentos em
Comissões

MAI

JAN

FEV

MAR

18
ABR

Pronunciamentos
(Plenário+Comissões)

JAN

FEV

45

MAR

ABR

MAI

111

27
JUN

JAN

FEV

MAR

50

ABR

Total de minutos de fala
(Plenário+Comissões)

total: 221

37
MAI

21
JAN

FEV

37

MAR

56

156

76

31

ABR

76
MAI

JUN

JUN

total: 505

200

100

JUN

total: 225

120

22
MAI

59

Total de minutos
de fala

total: 104

54

67
33

JUN

60

10

76

34

total: 280

JAN

FEV

94

MAR

83

ABR

96

MAI

JUN
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Acompanhe os gastos do Gabinete em 2021
Um dos valores do mandato é a ECONOMIA e TRANSPARÊNCIA dos recursos públicos utilizados para financiar o
mandato do deputado Marcel. Cada deputado federal possui uma cota mensal para custear dos gastos dos
deputados e no caso dos parlamentares do Rio Grande do Sul esse valor mensal é de R$ 40.875,90. Todo mês
é creditado esse valor a ser gasto pelos Gabinetes. O compromisso do deputado Marcel van Hattem é o de
utilizar anualmente o máximo de 50% do valor da cota.

TIPO DE
DESPESA

JAN

Manutenção do
escritório de apoio à
atividade parlamentar

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

R$ 87,20

R$ 87,20

R$ 87,20

R$ 127,18

R$ 127,18

R$ 87,20

R$ 290,80

--

--

R$ 135

R$ 235

--

Locação de veículos
automotores

--

--

--

--

--

--

Serviços de designer
gráfico

R$ 2.000

R$ 2.000

R$ 2.000

R$ 2.000

R$ 2.000

R$ 2.000

Serviço de aplicativo
de transporte e pedágio

--

--

R$ 54,63

R$ 40,05

R$ 28,55

--

Hospedagem

--

--

R$ 220

--

--

--

Combustíveis

R$ 296,98

R$ 335

R$ 614,53

R$ 405

R$ 1.416,46

R$ 474,11

R$ 1.500

R$ 1.500

R$ 1.500

R$ 1.500

R$ 1.500

R$ 1.500

R$ 1.901,28

R$ 1.796

R$ 3.742,56

R$ 2.000,10

R$ 2.700,20

R$ 1.366,34

R$ 6.076,26

R$ 5.718,20

R$ 7.604,39

R$ 6.207,33 R$ 8.007,41

R$ 5.427,65

15% gasto

14% gasto

19% gasto

15% gasto

20% gasto

13% gasto

R$ 40.875,90

R$ 40.875,90

R$ 40.875,90

R$ 40.875,90

R$ 40.875,90

R$ 40.875,90

Assinatura de
publicações

Serviço de Clipping
Passagens aéreas

TOTAL GASTO

(%)
TOTAL GASTO

DISPONÍVEL

*Pode ocorrer alguma variação dos valores dos gastos mensais quando comparados com o relatório mensal anterior. Isso
ocorre, dentre outros motivos, pela demora da Câmara dos Deputados no reembolso de determinados gastos. Assim, a tabela
consolida os gastos do Gabinete até corrente mês.

16% (R$ 35.448)

87% (R$ 206.214)

R$ 245.255,40

GASTO

ECONOMIZADO

DISPONÍVEL
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SEGUIREI REPRESENTANDO OS BRASILEIROS
QUE CONDENAM A CORRUPÇÃO!
Sou deputado federal e represento a parcela dos
brasileiros que espera um país com menos corrupção.
Vivemos, no entanto, momentos de retrocesso. A operação
Lava Jato teve seu fim, Lula está solto e teve suas
condenações anuladas pelo STF, muitos outros políticos
corruptos já não estão atrás das grades e a Câmara
aprova projetos que flexibilizam a improbidade
administrativa e a lei da ficha limpa. Mesmo com tudo isso,
não podemos desanimar. Precisamos seguir o bom
combate, batalhar até o fim para mostrar que os
brasileiros que condenam a corrupção possuem
representação no Parlamento. Esse é o meu compromisso!

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4273044359384107

POLÍTICOS CORRUPTOS JAMAIS DEVERIAM
VOLTAR A CONCORRER
Com a inoportuna alteração na Lei da Ficha Limpa
aprovada hoje pelo plenário da Câmara, algumas
condutas dolosas sancionadas apenas com multa estarão
garantindo a possibilidade de reeleição de quem deveria
ter a sua “pena de morte” na política decretada.
Não podemos continuar afrouxando a lei de improbidade,
inelegibilidade ou a lei da ficha limpa e garantindo a
possibilidade de reeleição de administradores públicos
que dolosamente atentem contra a probidade
administrativa.
Eu entendo que muitos administradores públicos
deveriam, pelas suas condutas reiteradamente criminosas
ou ímprobas, serem simplesmente varridos da vida
pública para sempre. O projeto aprovado hoje,
infelizmente, vai na direção contrária e por isso a bancada
do NOVO votou contra.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4272797636075446
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LEI DE INELEGIBILIDADE É ALTERADA:
POLÍTICO COM CONTAS REJEITADAS E PUNIDO
COM MULTA PODERÁ SER CANDIDATO NOVAMENTE
Infelizmente o plenário da Câmara aprovou o PLP 9/21 que
altera a lei de inelegibilidade e permite a agentes
públicos condenados por contas irregulares, e cuja
punição seja o pagamento de multa, tornarem-se
elegíveis, ou seja, concorrer novamente nas eleições.
Trata-se de um péssimo sinal que a Câmara emite à
sociedade brasileira. Dias atrás foi aprovada uma nova
lei de improbidade administrativa que, em que pese
necessitava aprimoramentos, acabou por trazer uma
série de retrocessos no combate à corrupção no Brasil
justamente pela forma açodada como foi discutida e
aprovada pelo Plenário. Hoje ocorreu o mesmo erro com
a lei de inelegibilidade.
Precisávamos discutir mais esse tema, trabalhar em um
texto que chegasse ao consenso de todos e que não
transmitisse à sociedade a mensagem de que a Câmara
está enfraquecendo o combate à corrupção.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4272314846123725

INVESTIMENTO NA SEGURANÇA:

ENTREGA DE NOVAS VIATURAS PARA A PRF GAÚCHA
Na sede da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do
Sul entregamos duas novas viaturas para a instituição.
Elas foram compradas com recursos do Orçamento Geral
da União indicados por meio de emenda individual. O
investimento, que agora retorna na forma de viaturas
para a nossa PRF, foi de R$ 290 mil e permitiu a aquisição
de um Corolla blindado para a Delegacia de Santa Maria
e de uma Trailblazer caminhonete 4x4 para o Centro de
Operações Especiais da PRF, com sede em Porto Alegre.
A sociedade gaúcha agradece o trabalho que a PRF faz
nas rodovias e esses novos equipamentos serão muito
importantes para a segurança pública. Aliás, devemos
agradecer igualmente ao pagador de impostos que
propiciou, através de seus impostos, que se comprassem
essas novas viaturas. Seguirei com meu compromisso de
priorizar recursos para a área da segurança pública.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4258795360809007
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CONTRA A PRIVATIZAÇÃO FAKE DA
ELETROBRAS
Nós da bancada do NOVO na Câmara sempre fomos favoráveis à privatização
da Eletrobras. Porém, segunda votamos contra as emendas propostas pelo
Senado à Medida Provisória 1031/2021. O texto da MP, que já tinha saído ruim da
Câmara, voltou ainda pior do Senado. Uma série de matérias estranhas foram
incluídas no texto, cujas alterações mais que dobraram o prejuízo causado ao
bolso do cidadão, de R$ 41 bilhões para R$ 84 bilhões.
O texto proposto pelo Senado, além de não privatizar a Eletrobras, gera um alto
custo para o consumidor, cria monopólio das termelétricas e estabelece um
novo trem da alegria com salários acima do teto constitucional. Era impossível
não ser contra essa privatização fake!
A privatização é fake principalmente porque, na prática, a MP trata de aumentar
o capital social, realizando a chamada "capitalização", e não uma privatização de fato. Para ocorrer a
privatização, a União deveria vender as ações remanescentes conjuntamente com a realização da
capitalização, o que já foi dito pelo próprio Governo que não ocorrerá.
Além disso, de acordo com o texto, o Governo Federal vai injetar R$ 35 bilhões para baratear artificialmente a
tarifa de energia. Nesse caso, trata-se de um artifício eleitoreiro que já foi utilizado sem sucesso no governo de
Dilma Rousseff (PT). Ainda, a MP garante aos funcionários de regime celetista (que não são funcionários públicos
e não possuem estabilidade) privilégios como salários acima do teto constitucional.
A medida vai na contramão da reforma administrativa e da eficiência da máquina pública. Continuaremos
convictos defendendo a privatização de empresas públicas e a livre concorrência, bem como denunciando
privatizações fake que servem apenas para o discurso.

VISITA AO EMBAIXADOR DA UNIÃO EUROPEIA
Tive a honra de ser recebido pelo Embaixador da União Europeia
(UE) no Brasil, Ignacio Ybáñez, para almoço em sua residência,
no dia 26 de maio. Na ocasião, abordamos o Acordo de Livre
Comércio entre o MERCOSUL e a UE, assinado em 2019.
O Acordo MERCOSUL-UE prevê a liberalização do comércio entre
dois blocos que representam cerca de 25% do PIB mundial e 780
milhões de pessoas. Estima-se que, uma vez em vigor, o Acordo
resultará em aumento de até 125 bilhões de dólares para o PIB
brasileiro em seus 15 primeiros anos. Já os investimentos
estrangeiros diretos no País deverão ter incremento de 113
bilhões de dólares, e as exportações brasileiras para os
membros da União Europeia aumentarão cerca de 100 bilhões
de dólares no mesmo período.
Reforcei ao Embaixador Ybañez meu compromisso como
parlamentar para que o Acordo entre em vigor com a brevidade
possível, pois seus efeitos são positivos tanto para o Brasil
quanto para os demais Estados-membros do MERCOSUL e os da
UE.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4226144910740719
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INSTALADA A COMISSÃO ESPECIAL DA
REFORMA ADMINISTRATIVA!
Foi instalada na semana passada a Comissão Especial
que avalia a Reforma Administrativa na Câmara dos
Deputados (PEC 32/20). Eu e meu colega Deputado Tiago
Mitraud (Novo-MG) somos membros dessa Comissão
pelo NOVO e trabalharemos sem medir esforços para
melhorarmos o texto da Reforma.
Nossa ideia de Reforma vai além do que tramita na
Câmara e por isso apresentamos algumas emendas para
melhorar o texto, em prol de um Estado brasileiro
modernizado, justo e eficiente. Entendemos, por exemplo,
que é necessário reincluir os atuais servidores na reforma
e os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e
os próprios parlamentares do Congresso Nacional. Além
disso, apresentamos emenda à Reforma para a proibição
da venda de férias e a limitação do salário ao teto
constitucional, buscando vedar os tetos "duplex".
O Estado precisa ser enxuto, modernizado e focado na
entrega de bons serviços públicos para sociedade. Além
disso, a reforma da administração pública também
precisa dar incentivos ao servidor público ir motivado ao
trabalho. Por isso entendo a necessidade da presença de
mecanismos de valorização e reconhecimento dos bons
servidores, com regras que estimulem o melhor
desempenho.
Este é o grande objetivo de uma reforma administrativa
onde seja garantida maior produtividade no setor público
e no setor privado, com justiça e isonomia, para que todos
os brasileiros saiam ganhando!

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4250671961621347
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O PRECONCEITO DA ESQUERDA COM ISRAEL
Na Comissão de Relações Exteriores as bancadas do PT,
PSOL e PCdoB obstruíram a votação do Acordo de Defesa
entre Brasil e Israel, assinado em março de 2019. A
esquerda brasileira é preconceituosa em relação a Israel.
Por outro lado, jamais condena as ações de um grupo
como o Hamas que controla parte da Palestina, não
respeita os direitos humanos, é uma organização terrorista
e prega abertamente a extinção do estado judeu.
Falta, obviamente, coerência à esquerda brasileira que diz
defender os direitos humanos e as minorias ao mesmo
tempo em que passa pano a organizações como o Hamas
que utiliza mulheres e crianças como escudos humanos.
As violações aos direitos humanos na Palestina,
fomentadas pelo Hamas, são solenemente ignoradas pela
esquerda.
Israel é um enclave democrático no Oriente Médio, um país
que respeita as minorias, possui uma sociedade plural e
merece todo o nosso respeito. O Acordo na área de defesa
com Israel é algo que deveria ser apoiado e aprovado
rapidamente, mas infelizmente sofreu obstrução. O Acordo
felizmente foi aprovado, apesar da obstrução da esquerda.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4217711978250679

VISITA AO COMANDANTE DO EXÉRCITO
BRASILEIRO
No dia 20 de maio, no Quartel-General do Exército
Brasileiro, em Brasília, fui recebido para uma visita
institucional e de cortesia pelo General Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira, Comandante da instituição.
Conversamos sobre a situação da Força e assuntos
estratégicos e de interesse do Brasil. Expressei ao
Comandante minha admiração, respeito e apoio às
nossas Forças Armadas, ao nosso Exército Brasileiro,
primeiro bastião de defesa da integridade do nosso
território e defesa da soberania da nossa nação.

https://www.facebook.com/marcelvh/posts/4208958635792680
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Missão e visão
do gabinete

• Missão
Possibilitar o pleno exercício do mandato do deputado
federal Marcel van Hattem, apoiando o trabalho do
parlamentar nas dimensões administrativa, técnica,
logística, política e legislativa.
• Visão
Tornar-se um gabinete parlamentar de referência no
âmbito do Congresso Nacional.

• Ética
• Legalidade
• Transparência
• Excelência

Valores
do Gabinete

• Eficiência
• Comprometimento
• Economia
• Avaliação

Gabinete do Deputado Marcel van Hattem (NOVO-RS)
Câmara dos Deputados
Anexo IV - Gabinete 958
(61) 3215-5958
dep.marcelvanhattem@camara.leg.br
www.marcelvanhattem.com.br
/marcelvh/
@marcelvanhattem

@marcelvanhattem
/marcelvanhattemoficial
/marcelvanhattem
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