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Prestação de contas do mandato parlamentar

Meus amigos,

atuação de
destaque na
imprensa

V

ou completar meu terceiro mandato e completar
também 12 anos de permanente aprendizado na
Câmara dos Deputados. Nesse período, tenho
buscado trilhar o mesmo caminho que me conduziu à vida
pública: fazer da política um instrumento de promoção
do bem comum. E tenho trabalhado incessantemente para
cumprir um mandato sempre em defesa da vida e dos
interesses do estado do Rio de Janeiro.
Nas três eleições para deputado federal, recebi quase 300
mil votos. Tenho procurado honrar esses votos com a
presença constante nas comissões e no plenário, debatendo
e apresentando projetos. E ainda fiscalizando o Executivo e
trazendo recursos para o Rio - todas partes importantes do
trabalho legislativo. A Lei Seca, certamente, é meu projeto
mais conhecido e de maior impacto, mas tenho dezenas de
outras iniciativas pelo trânsito seguro, pelo fortalecimento
da gestão pública, pelo combate à corrução, pela
segurança pública.
Mas esse período de intenso trabalho na
Câmara me deu também a certeza de que
o futuro da política passa pela participação
permanente da sociedade. O voto é importante, mas é apenas um momento da democracia. Precisamos incentivar, estimular,
criar novas formas de participação popular
para que a sociedade seja ouvida sempre
e não apenas de quatro em quatro anos.
Devemos usar a tecnologia para construir
uma democracia cada vez mais direta, com
consultas populares sobre todos os temas
importantes para o país.
É esta minha confiança na democracia e
na política com participação popular que
me mobiliza para seguir com o trabalho.
Ao fazer essa prestação de contas do
mandato, peço a vocês que me ajudem
com sugestões e críticas, através dos
canais abertos pela Internet e pelas
redes sociais. A participação de toda
a sociedade é fundamental para
construirmos um Brasil melhor para
todos.

Foto: Chico Ferreira

Hugo Leal
Deputado Federal
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Hugo Leal: trajetória do Direito para a Política
Igreja Matriz de São Francisco
de Paula (Ouro Fino/MG)

ATUAÇÃO NO DETRAN/RJ

FACULDADE DE DIREITO E
ATUAÇÃO NO MOVIMENTO
ESTUDANTIL

NASCIDO EM MINAS GERAIS
Hugo Leal Melo da Silva nasceu no dia 6 de agosto de
1962, em Ouro Fino, Minas Gerais. Terceiro filho de Leal
Pereira da Silva e de Vicentina de Paula Pereira da Silva,
que já tinham seus irmãos Mário e Silvia

De 2003 a 2005, teve marcante gestão à
frente do Detran/RJ, investindo na
modernização dos sistemas, com a
identificação digital e as provas eletrônicas,
e na qualidade do atendimento. Priorizou
ainda a interiorização dos serviços e o
combate à corrupção

Formou-se em Direito, em 1987,
pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro. No Centro Acadêmico
Candido Oliveira (Caco), da
Faculdade de Direito, deu seus
primeiros passos na política: ativo
no movimento estudantil, foi eleito
três vezes para a diretoria do Caco

Hugo Leal e Leonel Brizola

GOVERNO BRIZOLA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

DESENVOLVIMENTO

De 1991 a 1994, no segundo
governo de Brizola no Rio, dirigiu o
Departamento dos Depósitos
Públicos do Estado

Em 1995, assumiu a
presidência da Companhia de
Desenvolvimento de Itaguaí

Em 1999, assumiu a Secretaria de
Administração e Reestruturação do Estado, no
governo Garotinho. Colocou em dia o salário dos
servidores que estava atrasado, estabeleceu o
calendário anual de pagamento e fez mudanças
na gestão da folha que permitiram dar
aumentos reais aos funcionários das áreas de
Saúde, Educação e Segurança Pública

DIREITO ELEITORAL E
ADMINISTRATIVO
Em 1997 e 1998, atuou como
consultor legislativo da
liderança do PDT na Câmara
dos Deputados

Hugo Leal com a irmã Silvia, a mãe Vicentina e o irmão Mário
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AÇÃO PARTIDÁRIA
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ADVOGADO DO PDT

Em 1985, já universitário,
filiou-se ao PDT

Em 1995, passou a integrar a
Executiva Nacional do PDT e foi
advogado do partido junto ao TSE

ENSINO MÉDIO NO
COLÉGIO MARISTA
Após estudar em sua cidade natal
durante o ensino fundamental,
concluiu, em 1979, o ensino médio no
Colégio Marista, em Patos de Minas

Filiado ao PSC, licencia-se da
secretaria em 2006 para
disputar sua primeira eleição
a deputado federal

CONSULTOR EM BRASÍLIA

A partir de 1989, passou a ser
advogado do PDT junto ao TRE-RJ,
especializando-se em direito
eleitoral e administrativo

Hugo Leal com a mãe (Vicentina) e o pai (Leal)

CAMPANHA PELO PSC

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Em maio de 2005, assume o
mandato de deputado estadual

FAMÍLIA E FILHOS

Em 1989, casou-se com Luíse, com
quem tem dois filhos: Laura,
universitária de Direito, e Luís
Guilherme, estudante de Medicina

MUDANÇA PARA O
RIO DE JANEIRO

Hugo Leal foi da Executiva Nacional do PDT, presidido à
época por Leonel Brizola

SEGUNDO
SUPLENTE DO PSB

Em 1980, Hugo Leal chega ao Rio de
Janeiro para estudar

FORMADO EM
CIÊNCIAS ECONÔMICAS

FORMAÇÃO NA MARINHA
Cursou a Escola de Formação de Oficiais
da Marinha e graduou-se em 1983

Em 1990, formou-se em Ciências
Econômicas, pela Faculdade
Cândido Mendes

Luís Guilherme, Hugo Leal, Luíse e Laura

Em 2002, disputou a eleição para
deputado estadual pelo PSB: teve
30.410 votos e ficou como segundo
suplente do partido

SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E
DIREITOS DO CIDADÃO

Após três meses exercendo o
mandato de deputado estadual,
assumiu, ainda em 2005, a Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos do
Cidadão, onde priorizou o combate a
todos os tipos de discriminação e
ações de tratamento e prevenção ao
uso de drogas, criou a Casa Abrigo
para mulheres vítimas de violência e
promoveu a regularização de
comunidades quilombolas

Hugo Leal com os pais Leal e Vicentina
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Lei seca 10 anos
A Lei que vem ajudando a salvar e a mudar o
comportamento dos brasileiros completa 10 anos em 2008

A redução do número de vítimas no
trânsito prova que a Lei Seca vem ajudando não apenas a salvar vidas, como
também a mudar o comportamento
dos motoristas brasileiros. No Rio de
Janeiro, logo que Operação Lei Seca foi
lançada em 2009, 20% dos motoristas
fiscalizados registrava uso de bebida
alcoólica. Passados quatro anos, este
índice havia caído para 7%; em 2017,
menos de 4% dos motoristas que fize
ram o teste do bafômetro registraram
bebida alcoólica no organismo. Nas
rodovias federais, no ano anterior à Lei
Seca, a PRF registrava um flagrante de
embriaguez a cada seis testes realizados. Em 2012, para flagrar um condutor alcoolizado, a PRF contabilizou
25 testes; em 2013, essa média subiu
6

para 45; em 2014, a cada 51 testes um
motorista foi multado ou preso.
Ao longo dos anos, a legislação, sempre por intermédio do deputado Hugo
Leal, passou por alterações e tornouse mais rígida, com penas e multas
severas.

*

* Segundo estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e
Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros

C

om apenas um ano de mandato, o deputado federal
Hugo Leal, com a experiência
adquirida no Detran/ RJ, já havia se
tornado a maior referência em trânsito do Congresso Nacional. Assim
foi escolhido relator da MP 415/2008,
que previa a proibição da venda de
bebidas alcoólicas em postos nas
estradas. Preocupado com a escalada
de acidentes provocados por motoristas embriagados, Hugo Leal trabalhou
intensamente no projeto de conversão
que, ao ser aprovado, foi batizado de
Lei Seca. Com a Lei 11.705/2008, de
autoria do parlamentar, pela primeira
vez, o conceito de alcoolemia zero
para dirigir passou a fazer parte
da legislação brasileira. A
Lei Seca completa 10 anos
em junho de 2018: 10 anos
salvando vidas, poupando
pessoas do sofrimento por
lesões graves ou invalidez,
evitando tragédias.

Atualmente o condutor que ingerir
qualquer quantidade de bebida alcoólica e for submetido à fiscalização
de trânsito está sujeito à multa, no
valor de R$ 2.934,70, e à suspensão
do direito de dirigir por 12 meses. Em
caso de reincidência, o valor da multa
será em dobro.
O deputado destaca as ações de fiscalização como fundamentais para a
popularização da Lei Seca e a consci
entização dos motoristas. “No Rio
de Janeiro, onde as operações da Lei
Seca têm servido de inspiração para
outros 20 estados brasileiros, resultados revelam que caiu pela metade a
quantidade de mortes causadas
por motoristas embriagados.
Uma vitória importantíssima se considerarmos que
uma das metas audaciosas
da ‘Década Mundial de Ação
pela Segurança no Trânsito’,
iniciada em 2011, é justamente
reduzir em 50% a quantidade de
mortes até 2020”, afirma.
Apesar do número de mortes no trânsito ainda ser assustadoramente alto
no Brasil (cerca de 35 mil por ano), a
Lei Seca é responsável por salvar, pelo
menos, mais de 40 mil vidas desde
2008, o que levou seu autor a tornar-se
também uma referência internacional.
“Tenho grande orgulho de ser conhe
cido como autor da Lei Seca e não
tenho dúvida em afirmar que, pelas
vidas poupadas, esse é o meu mais importante trabalho legislativo”, acredita
o deputado Hugo Leal, autor ainda da
Lei 12.760/2012, que tornou mais fácil
a punição de motoristas que dirigem
sob influência de álcool ou outras
substâncias.

Lei Seca salvou 41 mil vidas
Oliveira –
conclui, após
a análise de
variáveis estatística e atuariais que a Lei
Seca evitou “a
morte de quase
41 mil pessoas,
desde 2008; só a
segunda fase da
lei poupou quase
32 mil vidas”.
Para a avaliação
Deputado Hugo Leal participou de workshop promovido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES)
das perdas, os
pesquisadores
usaram
o
valor
estatístico
da vida
studo desenvolvido pelo Cen(VEV), índice desenvolvido em outro
tro de Pesquisa e Economia
estudo da Escola Nacional de Seguros
do Seguro (CPES), da Escola
que corresponde ao valor presente do
Nacional de Seguros, aponta que a Lei
fluxo do produto perdido com a inSeca salvou 41 mil vidas, desde 2008
validez ou morte prematura. O estudo
quando foi sancionada a Lei 11.705 –
conclui que o benefício econômico da
de autoria do deputado federal Hugo
Leal. O estudo – com a participação de Lei Seca – ao evitar mortes e lesões no
trânsito – atinge 1% do PIB brasileiro.
estatísticos e especialistas em cálculos de seguros – indica ainda que a
Ao comparar as informações sobre
legislação para coibir embriaguez ao
mortes e lesões no trânsito, o estudo
volante, reforçada pela Lei 12.760, de
destaca que o impacto da Lei Seca 2
2012, poupou ao país mais de R$ 550
(Lei 12.760/2012) – que aumentou o
bilhões, ao evitar perda de produto e
valor da multa e regulamentou provas
renda. “É a primeira vez que temos
de embriaguez baseadas no testemunum cálculo estatístico de vidas salvas,
ho de pessoas ou imagens de vídeo –
também do impacto econômico das
foi superior ao da Lei Seca original, de
mortes e lesões permanentes evitadas
2008, com efeito na redução quase três
pela legislação”, afirma o deputado
vezes maior. “Este resultado sugere que
federal Hugo Leal, autor tanto da Lei
as medidas com punição mais severa
Seca original quanto da Lei 12.760.
da Lei Seca de 2012 têm efeitos mais
fortes na redução das mortes no trânO estudo – coordenado pelos econosito. É uma conclusão desconfortável,
mistas Claudio Contador e Natália

E

pois para reduzir as mortes no trânsito
será necessária a implantação de medidas punitivas cada vez mais severas,
aliadas a sistemas de fiscalização e
monitoramento de obediência a lei,
blitz mais frequentes e organizadas”,
aponta o estudo da Escola Nacional de
Seguros. O deputado Hugo Leal tem
opinião semelhante. “Infelizmente, a
realidade é que a punição mais dura e
a fiscalização constante ainda são necessárias e fundamentais para reduzir
o índice ainda altíssimo de mortes no
trânsito”, afirmou o autor da Lei Seca.

“Como reflexo das
penalidades mais
severas, em 2016, o
crescimento no número
de acidentes em
comparação com 2013
foi de 7%, mas com
significativa redução no
número de óbitos (35
mil mortos). Ou seja, o
número de mortos teve
uma queda de quase
20%. Fica claro que o
aumento da severidade
da lei seca tem
diminuído a gravidade e
o número de acidentes.
Em 2016 ocorreram
menos óbitos no
trânsito do que em
2008 (36 mil óbitos)”.

Mobilização por todo o Brasil

D

esde a promulgação da Lei Seca
em 2008 e da Lei
12.760, em 2012, ambas
de autoria do deputado
Hugo Leal, o número de
vítimas fatais no trânsito
vem caindo lentamente. A
maior redução foi registrada
no Rio de Janeiro, pioneiro

na implantação da Ope
ração Lei Seca, que acabou
sendo copiada ou adaptada
para outros estados quase
sempre com bons resultados. Dados do Ministério
da Saúde mostram redução
no número de mortes em
acidentes de trânsito. Em
2013, foram registradas

42.266 mortes e, em 2014,
40.294. Uma redução de
5%. Apesar da redução no
número de acidentes, o país
está muito distante da média
mundial de 8,3 mortes por
grupo de 100 mil habitantes.
Atualmente, o Brasil atingiu
a taxa de 19,9 mortos por
grupo de 100 mil habitan-

tes - o menor índice desde
2010, mas ainda distante
da meta do Plano Nacional
de Redução de Acidentes,
de 2011, de reduzir em
pelo menos 50% o número
de mortes no trânsito até
2020. Mas os estados têm
contribuído para reduzir o
número de vítimas.
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lei seca é referência internacional

A

Lei Seca, suas consequências e seus
impactos ultrapassaram as fronteiras do Brasil,
já que a comunidade internacional vem se mobilizando cada vez mais pelo tema.
Segundo a ONU, acidentes

no trânsito matam cerca
de 1,25 milhões de pessoas
por ano, 90% em países de
renda média e baixa. Este
tipo de acidente é a principal causa de morte entre os
jovens com idades entre 15
e 29 anos. Quase metade de

todas as mortes é de pedestres, ciclistas e motociclistas.
Com sua militância pela
paz no trânsito, o deputado
Hugo Leal, coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, se
tornou o principal interlocu-

Hugo Leal lidera delegação do Brasil
na Década do Trânsito da ONU

tor no Brasil destes organis
mos internacionais que
reconhecem a importância
da alcoolemia zero no
trânsito. Mas, ainda hoje,
apenas cerca de 30 países
estabelecem esse padrão na
sua legislação.

Legisladores lançam
fórum global em Londres

trabalho reconhecido por especialistas
Para redução dos danos causados pelo trânsito brasileiro,
em especial ao número assustador de mortos, feridos
graves e sequelados, o trabalho do Legislativo em
sintonia com as demandas da sociedade é fundamental. Neste aspecto, a atuação do deputado Hugo Leal,
parceiro de todas as horas, tem sido decisiva. Afinal, o
autor da Lei Seca, que combate uma das principais causas
de acidentes nas vias e nas rodovias do país, tem estado
também na linha de frente em outras ações que buscam a
preservação da vida.

Sua ação na criação da lei 11.705/08, mais conhecida
como Lei Seca, foi oriunda de suas qualidades de caráter,
consciente de que se elegera deputado como reconhecimento à sua atuação como presidente do Detran-RJ.
Chegando à Câmara, repito, consciente de suas obrigações, para as quais foi eleito, continuou estudioso das
estatísticas dos acidentes que dizimam principalmente a
nossa juventude, razão pela qual criou um endurecimento à
coibição da causa principal daquela mortandade, o consumo
abusivo do álcool.

José Aurélio Ramalho
Diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária

Celso Franco
Decano dos Ex-diretores de Trânsito

19 de junho de 2008: era sancionada a Lei 11.705/08, erroneamente apelidada de Lei Seca. Era o começo de uma
nova era para o combate da violência no trânsito que já
vinha causando a morte de milhares de inocentes. Era o
clamor de parte de uma sociedade de bem e de milhares
de pais que haviam passado pela dor extrema: a perda
de um filho. Sem dúvida alguma, avançamos, mas ainda
não temos nada a comemorar. Punições mais severas precisam ser aplicadas a quem tira uma vida no trânsito de forma
irresponsável. Como um “pai órfão”, afirmo que a Lei Seca (que sempre preferi
chamar de Lei da Vida) veio para salvar vidas e assim deve perseverar!
Fernando Diniz
Pai de Fabricio Diniz, jovem falecido aos 20 anos de idade em trágica ocorrência
de trânsito na Avenida das Américas em março de 2003, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro. Nesta mesma tragédia, faleceram mais duas jovens, Mariana e Juliane,
ambas com 18 anos de idade. O condutor permanece foragido.

Hugo Leal é uma referência para todos os agentes de trânsito do país. Como coordenador da Operação Lei Seca do
Rio de Janeiro, estou sempre presente em seminários,
congressos e fóruns de trânsito, em todos eles sempre
testemunho que os agentes se sentem representados
de fato pelo nosso deputado. Um grande líder para todos
os agentes de trânsito do país.

Hugo Leal liderou a delegação brasileira na Conferência de Moscou, organizada pela ONU, realizada em 2009

O tema da violência nas estradas e ruas passou a ter mais visibilidade com a realização da Primeira Conferência de Alto Nível sobre
Segurança no Trânsito, em Moscou, em 2009. Como autor da Lei Seca e
presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, Hugo
Leal liderou a delegação brasileira - com representantes também do
Executivo e do Judiciário - na Conferência de Moscou, que teve como
resultado a aprovação pela Assembleia Geral da ONU da resolução que
declarou o período 2011-2020 como a “Década de Ação pela Segurança
no Trânsito”.

Encontro de alto nível em Brasília

A participação do Brasil no encontro de Moscou foi decisiva para
Brasília ser escolhida sede da 2ª Conferência de Alto Nível Global sobre
Segurança no Trânsito, em 2015. Organizada pela ONU e pelo governo
brasileiro, a conferência teve em Hugo Leal um dos seus maiores articuladores. Mais de 1500 pessoas de 120 países participaram do encontro.
A Declaração de Brasília inovou ao priorizar modos sustentáveis de
transporte e colocar no centro do debate a segurança de pedestres,
ciclistas, motociclistas e usuários de transporte público, grupos que
respondem por mais da metade das vítimas em todo o mundo.
8

Tenente-Coronel Marco Andrade
Coordenador da Operação Lei Seca

Hugo Leal foi o único parlamentar brasileiro no fórum em Londres

Por sua participação ativa nas confe
rências de Moscou e Brasília e já conhecido em outros países pela autoria da Lei
Seca, Hugo Leal foi o único parlamentar
brasileiro convidado a participar do
Fórum Global dos Legisladores sobre
Segurança no Trânsito, que foi lançado
em dezembro em Londres, durante
workshop internacional para discutir experiências legislativas. Este fórum global
foi promovido pela Organização Mundial de Saúde e pela fundação britânica
Towards Zero (A caminho de zero),
entidade focada na redução das vítimas
no trânsito e presidida pelo Príncipe
Michael de Kent, primo da Rainha Elizabeth. Em sua participação, Hugo Leal
destacou o impacto da Lei Seca e defendeu que mais países adotem o conceito
de alcoolemia zero na direção.

A atuação de Hugo Leal foi fundamental para que a mal
batizada Lei Seca, na realidade, a Lei da Vida pudesse
cumprir sua vocação: salvar vidas! Importante destacar
que seu trabalho parlamentar no combate ao uso de
substâncias psicoativas não ficou limitado a questão
do álcool e direção mas continua no combate ao uso de
drogas ao volante. Os resultados estão aparecendo, assim
como ocorreu com a Lei Seca.
Rodolfo Rizzotto
Coordenador do SOS Estradas

O deputado federal Hugo Leal foi o autor de uma lei que
valoriza o ser humano, a conhecida “Lei Seca”, que deveria ser batizada como “Lei da Vida”. Costumo dizer que
o Brasil precisa ter mais leis como essa, efetivamente
respeitada e cumprida pela sociedade.
Eduardo Rebuzzi
Presidente da Federação do Transporte de Cargas do
Estado do Rio de Janeiro – FETRANSCARGA e do Conselho
Empresarial de Logística e Transporte da ACRio – Associação Comercial do RJ

Gostaria de agradecer o empenho do deputado Hugo Leal
na busca por um trânsito mais seguro. Nós da PRF acompanhamos o trabalho do deputado, que é um grande
parceiro quando se fala em salvar vidas no trânsito.
Acredito que a parceria está mais forte agora que o
deputado assumiu a Frente Parlamentar em Defesa da
Polícia Rodoviária Federal (PRF). Continuaremos contando
com o apoio do deputado nos temas sensíveis à PRF.
Renato Dias
Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal

O limão amargo que se transforma na doce limonada. Assim classifico a Lei Seca que nasceu como uma Medida
Provisória para controle de venda de bebidas nas
rodovias federais e que, no Congresso, pela condução
eficiente de seu relator na Câmara, deputado Hugo Leal,
transformou-se na mais eficiente política pública de combate à perigosa mistura de álcool e direção, sendo usada
até pela Organização Mundial de Saúde como referência aos
países que enfrentam esse problema.
Fernando Pedrosa
Ex-coordenador do Programa de Prevenção de Acidentes no Trânsito do Ministério dos Transportes e diretor do Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro

Ao completar a primeira década do mandato de deputado
federal, com merecida projeção e respeito, observo que
na trajetória de sucesso de Hugo Leal, a essência do
cidadão permanece no bom político. As pessoas e o
interesse público continuam seu foco. Conhecimento,
ética e habilidade são suas forças. Coragem e entusiasmo pelo que faz são sempre contagiantes. Tudo isso e
mais a preocupação em reduzir os acidentes provocados
por condutores embriagados levaram-no à autoria da lei que
salva vidas no trânsito, a Lei Seca. Bem executada em alguns estados, tem
alterado hábitos da sociedade e reduzido as mortes no trânsito.
Janete Bloise
Ex-diretora do Detran

As mortes e lesões consequentes do consumo de álcool e
drogas no trânsito não são apenas um questão de saúde,
mas também uma questão de segurança pública. No Brasil, em 2008, como consequência do grande empenho
e coragem do deputado Hugo Leal, tivemos a sanção da
Lei Seca, que em muito pouco tempo permitiu registrar
expressivo progresso na luta por um trânsito mais seguro,
colocando o Brasil como referência pela Organização
Mundial de Saúde.
Marcio Liberbaum
Presidente do ITTS (Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro)

O deputado federal Hugo Leal sempre foi um ativista na segurança no trânsito. Temos certeza que sua atuação como
parlamentar ajudou a salvar muitas vidas, pois sempre
apoiou os profissionais dessa área, ouvindo sugestões e
apresentando projetos de lei em favor do trânsito seguro.
O deputado, além de uma excelente atuação no Parlamento, deixou sua marca quando presidente do Detran-RJ,
modernizando o órgão trazendo novas tecnologias.
Maria da Penha Afonso Machado
Presidente do Sindicato dos Funcionários do Detran-RJ

Cabe, neste momento, reconhecer e enaltecer o desempenho do Deputado Hugo Leal, no tocante às alterações
promovidas nas redações dos dispositivos específicos
do CTB, estendidas a sua parte criminal, tocante, em síntese, à repressão dos motoristas condutores de veículos
sobre a influência de álcool. Comprovadamente, essas
medidas legislativas, efetivamente e inegavelmente,
mudaram o comportamento dos motoristas.
Antonio Damasceno
Presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro
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Lei Seca: destaque na mídia

legislando pelo trânsito seguro
O trabalho do deputado federal Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito, pela segurança
viária vai muito além da internacionalmente conhecida Lei Seca. Vejam outras iniciativas do deputado que viraram lei.

Lei Seca 2 (lei 12.760/2012)
Alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) para incluir os sinais notórios de embriaguez entre
as condutas previstas para enquadramento no crime
desse artigo. Além disso, incluía o exame de etilômetro na
Lei e sua equivalência ao exame de sangue.

Recusar bafômetro é igual dirigir
embriagado (incluído na Lei
13.281/2016)
Inseriu o artigo 165-A no CTB para prever, objetivamente,
sanção administrativa para quem se recusa a fazer
quaisquer um dos testes destinados a verificar a condição
do condutor quanto ao consumo de álcool ou de outras
drogas. O valor da multa, o prazo de suspensão e demais
medidas iguais ao art. 165, quando o condutor realiza o
teste e é flagrado com álcool no sangue.

Alterou inciso XIII do art. 19, para possibilitar ao Denatran
que coordene a administração de todas as infrações de
trânsito, não somente as que ocorre em unidades distintas
do registro do veículo, facilitando o planejamento e
implementação de políticas públicas em âmbito nacional
sobre segurança viária, até para a devida atenção aos
Estados e Municípios com maior índice de mortalidade
no trânsito.

Ciclomotores (Lei 13.154, de 30 de
julho de 2015)
Alterou os arts. 24 XVII e 129 do CTB, transferindo a
competência de registro e licenciamento de ciclomotores
dos municípios para os estados (Detrans), melhorando
assim o controle.

remoção do veículo de motorista
sem CNH (incluído na Lei
13.281/2016)

Gestão do Trânsito 2 (incluído na
Lei 13.281/2016)

Inseriu medida administrativa no art 162, incisos I, II e
III do CTB permitindo remoção ou retenção do veículo
quando o condutor é flagrado dirigindo sem CNH, com
CNH suspensa ou cassada, ou de categoria diferente da
do veículo.

Alterou o art. 12 VIII do CTB para possibilitar ao
CONTRAN que possa estabelecer e normatizar os
procedimentos para a aplicação de todas as infrações
de trânsito. A falta de informações e de padronização
para a aplicação das penalidades e registro das infrações
implicava em dificuldade de estabelecimento de políticas
públicas em âmbito nacional.

Aumento de pena e suspensão de
CNH (incluído na Lei 13.281/2016)
Alterou o artigo 261 do CTB para deixar mais claras as
regras para aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir, diferenciando os casos de suspensão por
pontos (20 pontos) dos casos em que a própria infração
gera a suspensão (embriaguez ao volante): com aumento
da pena inicial, de um para seis meses, aumento da
pena no caso de reincidência, punição para quem dirige
veículo após ser aplicada a penalidade de suspensão e
previsão de que nos casos em que a própria infração gera
a suspensão do direito de dirigir que o processo deva
tramitar conjuntamente com o processo da multa.

Notificação eletrônica com
desconto na multa (incluído na Lei
13.281/2016)
Insere o art. 282-A no CTB para prever a possibilidade
do infrator ser notificado eletronicamente, com desconto
no valor da multa. Combinado com o art. 284, o infrator
poderá, se também reconhecer o cometimento da
infração sem entrar com recurso, pagar a multa com 40%
de desconto.
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Gestão do Trânsito 1 (incluído na
Lei 13.281/2016)

Armazenamento Eletrônico
(incluído na Lei 13.281/2016)
Alterou o artigo 325 do CTB, possibilitando a geração,
tramitação e armazenamento eletrônico de documentos
relativos à habilitação de condutores, ao registro e
ao licenciamento de veículos e aos autos de infração
de trânsito para assegurar desburocratização e
modernização dos processos.

Penas alternativas (incluído na Lei
13.281/2016)
Inseriu o artigo 312-A para estabelecer a possibilidade
do juiz, quando aplicar a substituição de pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, determinar
a prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas que tratem de vítimas do trânsito.

Air bag obrigatório (Lei
11.910/2009)
O deputado Hugo Leal foi o relator, na CCJC, deste PL que
altera o CTB para estabelecer a obrigatoriedade de uso do
equipamento suplementar de retenção (air bag).
11

Preocupação
com a
segurança
pública
Desde o primeiro mandato, o deputado Hugo Leal
integra a Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados. Veja
algumas ações dele nesta área:

Foto: Gustavo Lima / Agência Câmara

Hugo Leal busca aperfeiçoar a legislação para
enfrentar os graves problemas de violência no
país. Neste sentido, o deputado apresentou a PEC
(Proposta de Emenda Constitucional) 89/2015
que reorganiza o sistema de persecução penal,
mudando as funções do delegando e criando o
juizado de instrução. A PEC, ainda em tramitação, possibilita a reforma nos órgãos policiais
em busca de maior celeridade nas investigações
e de uma melhor acomodação entre os cargos
existentes, impondo a exclusão das funções de
natureza jurídica exercidas pelos Delegados de
Polícia dos órgãos policiais, as quais serão transferidas ao Juiz de Instrução e Garantias.

barreiras contra a corrupção
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eleições municipais de 2016, mais
de 2300 candidatos em todo o país
tiveram suas candidaturas barradas
pela Justiça Eleitoral com base na Lei
da Ficha Limpa.
Hugo também é coautor do Projeto
de Lei nº 5.208, de 2016, que prevê a
participação da Advocacia Pública,
Ministério Público e do Judiciário nos
Acordos de Leniência (uma espécie de
delação premiada para empresas), de
forma a dar mais segurança jurídica
ao processo. Pela proposta, fruto do
trabalho de um grupo de juristas,
entidades e especialistas, os acordos
de leniência têm de ser fechados com
o aval do Ministério Público, que
pode participar até como revisor, e
homologados pela Justiça para evitar
que sejam derrubados no futuro. O
PL 5208 cria ainda o Fundo Nacional
de Combate à Corrupção, que terá
recursos provenientes de parte da
arrecadação das multas aplicadas nas
empresas envolvidas nos acordos de
leniência. Pelo projeto, esses recur-

sos serão destinados a programas e
projetos para os cidadãos, por meio de
incentivo à educação, saúde pública,
ciência e tecnologia, esporte, cultura e
meio ambiente. “A sociedade precisa
ser recompensada pelo mal que causa
a corrupção, que muitas vezes tira do
cidadão a qualidade de vida e até a
sobrevivência”, argumenta Hugo Leal.
O cálculo do dano e do valor da multa
será de responsabilidade do Tribunal
de Contas, que também terá participação fundamental no processo.

Ainda na Comissão de Segurança
Pública, Hugo
Leal tem apoiado a implantação
de um sistema
único de dados para a identificaç
ão de documentos:
implantação do Registro de Ide
ntidade Civil (RIC)
e do Sistema de Certificação Dig
ital, proposta. Ele
participou da Comissão Especia
l instalada para discutir
o PL 1775, votado em maio de
2017 e transformado
na Lei Ordinária 13444/2017. Hug
o Leal também
participou das comissões especia
is sobre o novo
Código Penal, sobre a unificação
das polícias, sobre
a revisão do estatuto do desarm
amento, sobre as
carreiras da Polícia Federal e da
Polícia Rodoviária
Federal e sobre a repressão ao
tráfico de pessoas.

um advogado dos advogados

P
Foto: Arquivo OAB/RJ

D

esde o início do mandato parlamentar, o deputado federal
Hugo Leal jamais respondeu a
qualquer processo no Supremo Tribunal Federal e vem trabalhando na Câmara por leis que aperfeiçoem o combate à corrupção em nosso país. Hugo
Leal é um dos coautores do Projeto
Ficha Limpa, que virou a Lei Complementar 135/2010, que torna inelegível
por oito anos o político que tiver o
mandato cassado ou renunciar para
evitar a cassação ou for condenado por
decisão de órgão colegiado (com mais
de um juiz), mesmo que ainda exista a
possibilidade de recursos. A lei nasceu
de um projeto de iniciativa popular
que chegou ao Congresso com mais de
um milhão e meio de assinaturas e foi
abraçado por um grupo de deputados
para facilitar e apressar sua tramitação.
“A aprovação da Lei da Ficha Limpa
mostrou um amadurecimento da
democracia brasileira, com a participação ampla da sociedade. E os seus
resultados revelam que a lei vem sendo
bem aplicada”, afirma Hugo Leal. Nas

Outro foco de atenção de Hugo Leal na
área de segurança é a discussão sobre
as medidas socioeducativas previstas no
Hugo
Estatuto da Criança e do Adolescente.
o
issã
Com
a
nov
Leal é membro titular de
s
tiva
uca
Especial sobre Medidas Socioed
do ECA e participa intensamente das
audiências públicas sobre o tema para
tivo
ajudar a montar a proposta de substitu
da comissão que analisa uma série de
projetos de lei. “A questão do menor
infrator é tema delicado, que envolve uma
série de questões, mas a comissão tem
over
buscado ouvir especialistas para prom
ente
ivam
as mudanças que são efet
necessárias”, afirma o parlamentar.

rofissão: advogado. Assim, o deputado
federal Hugo Leal sempre se identifica
por entender que o exercício do mandato
não é atividade profissional. Especializado
em direito eleitoral e administrativo, ele,
como parlamentar, sempre preocupou-se com
as questões de sua categoria e foi decisivo,
como relator, para a aprovação pela Câmara de dois projetos importantes para os
advogados: a inclusão no Supersimples e o
que institui a indispensabilidade do advogado
e concede os honorários de sucumbência na
Justiça trabalhista.
Com a Lei Complementar 147/2014, advogados podem ser incluídos no Supersimples,
sistema de tributação simplificado para micro
e pequenas empresas, o que reduziu significativamente a tributação de sociedades de ad-

vocacia, beneficiando as pequenas bancas e
os advogados em início de carreira. O projeto
de lei com mudanças na Justiça do Trabalho
instituindo a indispensabilidade do advogado
e a garantia dos honorários de sucumbência
foi aprovado pela Câmara na forma do substitutivo do deputado Hugo Leal, mas ainda está
sendo analisado pelo Senado.
Hugo Leal também foi escolhido para ser
relator parcial do projeto de criação do novo
Código de Processo Civil, sancionado em
2015, que garante mais celeridade a ações de
família, de defesa do consumidor, de reparação de danos, de quebra de contratos. O
parlamentar também participou da comissão
especial para reformular o Código Marítimo e
foi vice-presidente da comissão para reformular o Código Comercial.
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Um mandato
em defesa da

Compromisso agrícola

A

forte ligação do deputado Hugo
Leal com o interior do estado e as
demandas dos pequenos municípios
colocaram a agricultura e a avicultura entre
suas áreas de atuação mais importantes. Por
meio de emendas e de sua representação
permanente, o Estado do Rio de Janeiro vem,
seguidamente, sendo incluído nos leilões da
Conab, o que beneficia os produtores fluminenses que usam milho e soja na sua cadeia
produtiva. A iniciativa favorece diretamente
criadores de aves, suínos, bovinos e caprinos
no estado. Também com objetivo de apoiar
esses produtores, o parlamentar trabalha
para a construção de um silo graneleiro no
município de Barra Mansa para facilitar a
logística de armazenagem e transporte dos
grãos.

Hugo Leal também é o autor do projeto
de lei complementar 380/2008 que inclui
municípios do Rio na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), assegurando incentivos
fiscais e tributários para a produção agrícola.
“O Estado do Rio tem um grande potencial agrícola, mas precisa de estímulos para
seu desenvolvimento já que temos limites
geográficos e ambientais”, afirma.
Hugo Leal também trabalha para apoiar as
culturas já estabelecidas no estado. Foi com
emenda de sua autoria que os produtores
fluminenses de cana-de-açúcar conseguiram
a subvenção direta do produto para a safra
2008/2009. O deputado apoia os agricultores que cultivam produtos orgânicos em
Petrópolis e em outros municípios da Região
Serrana. Em 2015, emenda do deputado
garantiu R$ 800 mil para o Circuito Carioca
de Feiras Orgânicas, evento na capital que
comercializa produtos de todo o estado.
A agricultura é ainda um dos setores mais
beneficiados pelas emendas parlamentares de
Hugo Leal nesses 10 anos de atividade legis
lativa: mais de R$ 7 milhões. Essas verbas
garantem a compra de tratores, caminhões
e outras máquinas (as chamadas patrulhas
mecanizadas) para auxiliar a produção rural
e garantir o escoamento desta produção.
“Nosso foco nessas emendas são pequenos
municípios que dependem da agricultura
familiar”, explica Hugo Leal.
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ntegrante da Pastoral dos Políticos
Católicos da Arquidiocese do Rio e
da Frente Parlamentar Católica do
Congresso, o deputado federal Hugo
Leal tem trabalhado incansavelmente
pela defesa da vida nos seus 10 anos
de mandato. Seu principal empenho
tem sido pela aprovação do Estatuto
do Nascituro, que garante os direitos
do ser humano desde a concepção e
tramita na Câmara dos Deputados há
quase 10 anos .“A vida deve ser defendida e preservada desde a sua concepção até a morte natural. Os seres
humanos devem ser respeitados desde
o primeiro instante de sua existência.
A vida humana deve ser inteiramente
protegida, de modo absoluto, desde o
momento da concepção”, afirma Hugo
Leal. O Estatuto do Nascituro segue
em tramitação na Câmara dos Deputados.

violência sexual, permite interpretações que incentivam o aborto. No PL
6.061, propõe-se que seja suprimida
a expressão ‘profilaxia da gravidez’,
que consta da lei, e que “tem como
objetivo a interrupção da mesma, caso
tenha havido a fecundação” através
da obrigatoriedade da prescrição da
chamada pílula do dia seguinte. O
projeto também suprime incisivo da
lei que contém “uma clara indução ao
aborto”, ao tratar da informação de
“direitos legais” e “serviços sanitários
disponíveis”.

Para Hugo Leal, é necessária atenção para fechar quaisquer brechas na
legislação que possam ameaçar a vida
desde sua concepção. Ele destaca a criação recente pela Câmara dos Depu
tados de comissão especial para tratar
desta legislação após a decisão da 1ª
Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF), considerando que a prática do
aborto nos três primeiros meses não
é crime. “Há uma grande maioria na
Câmara dos Deputados pró-vida e
qualquer medida para legalizar ou
descriminalizar ou legalizar o aborto
jamais passará”, assegura Hugo Leal.

Hugo Leal também vem atuando
para barrar propostas que visem
facilitar de alguma forma a prática do
aborto - apesar da maioria da população ser contra o aborto, a prática tem
defensores no Congresso. O parlamentar é autor do PL 6061, alterando a Lei
12.845/2013, que, ao tratar de forma
genérica e abstrata do atendimento
obrigatório de pessoas em situação de
15

10 anos de atividade legislativa
1 DE OUTUBRO
Eleito deputado
federal pelo PSC com
112.789 votos
1 DE FEVEREIRO
Toma posse em seu primeiro
mandato como deputado federal
2 DE FEVEREIRO
Eleito líder da bancada do
PSC na Câmara dos
Deputados

MARÇO
Primeiro requerimento de
informações à ANTT sobre
atrasos da Concer nas obras
da BR-040 e sobre as tarifas
do pedágio

JULHO
Requerimento de
informações à ANTT sobre
obras em atraso na BR-116
sob concessão da Nova
Dutra

6 DE JUNHO
Câmara aprova
definitivamente e Lei
Seca é sancionada
1 DE FEVEREIRO
Reconduzido à
liderança do PSC na
Câmara

13 DE JANEIRO
Visita áreas atingidas
pelas chuvas na Região
Serrana ao lado do
ministro Fernando
Bezerra

10 DE NOVEMBRO
Participa de ato em
defesa dos royalties do
petróleo do Rio
18 DE AGOSTO
Hugo Leal recebe homenagem do
presidente da Federação Internacional de
Automobilismo (FIA), Jean Todt, pelos
resultados da Lei Seca

15 DE JUNHO
Missão oficial à República da
China (Taiwan) para conhecer
sistema de transporte público

18 DE MAIO
Escolhido vice-líder do
governo na Câmara

3 DE MARÇO
Eleito Presidente da
Frente Parlamentar em
Defesa do Trânsito
Seguro

3 DE OUTUBRO
Reeleito para a Câmara
dos Deputados com
98.164 votos

28 DE MARÇO
Hugo apresenta projeto
que torna Lei Seca mais
dura, com penas maiores
e outras formas de
constatação de
embriaguez ao volante
21 DE AGOSTO
Participa do lançamento
do Conselho Nacional
pela Redução de
Acidentes e do Pacto
Nacional pela Redução
de Acidentes no Trânsito

1º DE JANEIRO
Hugo Leal é apontado
pela Revista Veja como o
deputado do RJ que mais
trabalhou pelo Brasil. No
ranking nacional, ficou
em 2º lugar

10 DE ABRIL
Deputado Hugo Leal
representa o Brasil na
reunião da Organização
Mundial de Saúde (OMS),
em Nova York, sobre
segurança viária, que
serve de preparação para
a II Conferência Mundial
de Alto Nível, em 2015

25 DE ABRIL
Câmara aprova projeto,
relatado por Hugo Leal,
que aumenta penas para
quem participa de racha
ou pega

2013
11 DE ABRIL
Câmara aprova nova Lei Seca
17 DE ABRIL
Participa da 11ª Sessão do Comitê de Especialistas em Administração
Pública do Conselho Econômico e Social, na sede da ONU, em Nova Iorque
19 DE ABRIL
Participa da Assembléia Geral da ONU sobre Segurança Viária, na sede
das Nações Unidas, em Nova Iorque
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21 DE MARÇO
Integra comissão especial
para instituir novo
Código Comercial

26 DE MARÇO
Após dois anos de
discussão, Câmara aprova
novo Código Civil do qual
Hugo Leal foi relator
parcial

3 DE SETEMBRO
Hugo entra com
representação junto ao
TCU pedindo anulação do
12º termo aditivo ao
contrato da Concer na
BR-040 que prevê
prorrogação da
concessão
29 DE SETEMBRO
Reportagem do jornal O
Globo aponta Hugo como
destaque da bancada do
Rio: 95% de presença nas
comissões e 88 projetos
relatados

ABRIL
TCU aprova auditoria
nas obras da Nova
Subida da Serra

9 DE JUNHO
Representa o Brasil na
reunião preparatória
no Ministério da
Infraestrutura da
Suécia para a Segunda
Conferência de Alto
Nível sobre Segurança
Viária, marcada para
novembro, em Brasília

2015

2014
MAIO
Campanha Maio Amarelo
em todo o Brasil

6 DE OUTUBRO
Eleito para o terceiro
mandato com 85.449
votos pelo PROS

19 DE MAIO
Audiência Pública discute
atrasos nas obras na BR-040
18 DE NOVEMBRO
Participa, em Brasília, da 2ª
Conferência Global de Alto Nível
em Segurança no Trânsito, que
ajudou a organizar
9 DE JULHO
Eleito 1º
vice-presidente da
Comissão Especial
sobre o Registro Civil
Nacional (RCN)

25 DE AGOSTO
Participa de missão
oficial aos Estados
Unidos para conhecer
legislação sobre controle
de uso de drogas e
direção e os
procedimentos de
exames toxicológicos

19 DE MARÇO
Começo da Operação Lei Seca
no estado do Rio de Janeiro

21 DE AGOSTO
Lidera delegação
brasileira na 1ª
Conferência Global de
Alto Nível sobre
Segurança Viária,
realizada pela ONU, em
Moscou, na Rússia

5 DE MAIO
Câmara aprova o projeto
Ficha Limpa, do qual
Hugo é um dos autores

2010

19 DE JANEIRO
Integra Comissão Externa
da Câmara para
acompanhar tragédia das
chuvas na Região Serrana

2011
2012

20 DE ABRIL
Participa da 5ª reunião do Comitê
de Especialistas em Administração Pública, do Conselho
Econômico e Social da ONU
10 DE MAIO
Protocola projeto de lei que
regulamenta acordos de leniência com
a participação dos órgãos de controle

18 DE MARÇO
Manifestação no Centro
do Rio em defesa dos
royalties do petróleo

AGOSTO
Auditoria do TCU constata
sobrepreço de R$ 400 milhões
e outras irregularidades na
obra da Nova Subida da Serra

2016

1 DE FEVEREIRO
Eleito novamente
líder do PSC

23 DE MARÇO
Assume presidência a Frente
Parlamentar em Defesa da PRF
30 DE MAIO
Deputados vão à PGR por
intervenção federal na saúde e
segurança do Rio

5 DE AGOSTO
Hugo é lançado candidato a
vice-prefeito do Rio na chapa
de Índio da Costa

2 DE AGOSTO
Vota pelo prosseguimento a
denúncia contra o presidente Temer

13 DE JULHO
Entra com representação no
Ministério dos Transportes
pedindo extinção do
contrato de concessão da
Concer na BR-040

DEZEMBRO
Hugo faz nova
representação ao TCU
sobre as obras da
Concer na BR-040

27 DE JULHO
Audiência Pública em
Petrópolis debate atrasos
na Nova Subida da Serra

8 DE MAIO
Participa como palestrante
(A Dinâmica do Poder Legislativo) do
Primeiro Encontro Interdiocesano de
Pastoral e Política, da Arquidiocese do Rio

2009
11 DE MAIO
Lançamento no Brasil da
a Década de Ação pela
Segurança no Trânsito
2011-2020, com o Cristo
Redentor iluminado de
amarelo

13 DE SETEMBRO
Audiência Pública discute
atraso nas obras da Nova
Subida da Serra

21 DE AGOSTO
Eleito vice-presidente da
CPI da Dívida Pública

MAIO
Senado aprova projeto com
emendas e Lei Seca volta à
Câmara

2008

4 DE NOVEMBRO
STF confirma: dirigir
embriagado é crime

20 DE NOVEMBRO
Celebração do Dia
Mundial em Memória das
Vítimas do Trânsito

23 DE ABRIL
Câmara aprova projeto
substitutivo de conversão de
Hugo Leal que proíbe que
pessoa com qualquer
concentração de álcool no
sangue conduza veículo
automotor: nascia a Lei Seca

13 DE MARÇO
Hugo é designado relator da
MP 415, que veta venda de
bebidas em rodovias

22 DE MARÇO
Eleito vice-líder do bloco
PMDB/PSC/PTB/PTC

2007

2006

FEVEREIRO
Escolhido coordenador da
bancada do Rio na Câmara

9 DE NOVEMBRO
Vai ao MPF por processo criminal contra
a Concer por deslizamento na BR-040

12 DE DEZEMBRO
Único representante da América
Latina, Hugo Leal participa, em
Londres, do lançamento do
Fórum Global de Legisladores
em Segurança Viária

2017

20 DE DEZEMBRO
Projeto aprova Plano Nacional de
Redução das Mortes no Trânsito
17

saúde como prioridade

mais participação popular

E

ntusiasta da participação popular nas
iniciativas legislativas e de outras formas de
democracia direta, como
mostra sua coautoria na Lei
de Ficha Limpa e no projeto
dos Acordos de Leniência,
ambos nascidos de iniciativas da sociedade, o deputado Hugo Leal é autor do
projeto de lei 7.682/2014,
que prevê um sistema digital
de certificação para esse tipo
de proposta. Hoje, todas as

assinaturas que subscrevem
o projeto são conferidas
manualmente. Esse processo
atrasa o trâmite da proposta
e abre margem para erros e
fraudes.
Um site, administrado
pela Câmara dos Deputados
e pela Justiça Eleitoral, receberia as propostas de iniciativa popular, onde cada
cidadão poderá subscrevêlas mediante identificação
biométrica.

No Congresso, Hugo Leal
trabalha pela aprovação da
Proposta de Emenda Cons
titucional 286/2013 - de autoria do então senador Rodrigo Rollemberg (PSB/DF),
hoje governador do Distrito Federal, que facilita a
apresentação de projetos de
iniciativa popular. A PEC, já
aprovada no Senado, reduz
pela metade o número de
assinaturas necessárias
para que tenha início a
tramitação de um projeto.

Ela permite ainda a coleta
de assinaturas pela internet.
Atualmente, são exigidas
assinaturas de pelo menos
1% dos eleitores brasileiros,
cerca de 1,4 milhão de
nomes. Com a aprovação da
PEC, esse número cai para
cerca de 650 mil. “Devemos
buscar sempre instrumentos
para facilitar a participação
popular na política”, acredita
Hugo Leal. A PEC está em
análise na Comissão de
Constituição e Justiça.

O deputado Hugo Leal em visita ao Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ, que foi beneficiado por emendas individuais do parlamentar

A

área de saúde e assistência social sempre foi prioridade
na atividade parlamentar
de Hugo Leal: desde 2007,
foram mais de 53 milhões
em emendas parlamentares - para a construção e
aparelhamento de unidades
básicas e também para equi
pamentos para hospitais.
Por iniciativa do deputado,
houve também a ampliação
da cobertura do Programa
de Saúde da Família com
o aumento do número
de equipes para 350. Os

hospitais universitários
Clementino Fraga (UFRJ),
Antonio Pedro (UFF) e
Gafrée e Guinle (UERJ)
também foram beneficiados
por emendas individuais de
Hugo Leal, além de emendas de bancada, articuladas
pelo deputado, coordenador,
desde 2009, da bancada do
Rio de Janeiro na Câmara.
Também estão em tramitação na Câmara propostas
importantes apresentadas
por Hugo Leal na área da
saúde como o projeto de lei

que assegura aos portadores de câncer de próstata e
de hiperplasia benigna da
próstata (HBP) o acesso
gratuito, pelo Sistema Único
de Saúde, aos medicamentos
necessários ao tratamento;
e o projeto que obriga o
fornecimento de fraldas descartáveis, gratuitamente, aos
portadores de necessidade
especial e idosos.
O deputado Hugo Leal
também foi um dos principais batalhadores na Câmara pela aprovação da lei

12764/2012, de iniciativa do
Senado, instituindo a Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista Esta lei vem garantindo
diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional
e acesso a medicamentos e
nutrientes; a inclusão dos
estudantes nas classes de
ensino regular e a garantia
de atendimento educacional especializado gratuito;
e o estímulo à inserção no
mercado de trabalho.

Patrimônio público e regularização fundiária

H

á dezenas de iniciativas
do deputado Hugo Leal
envolvendo a melho
ria da gestão imobiliária
pública, o aperfeiçoamento
da legislação que rege os
bens imóveis públicos e a
regularização das ocupações
desses bens quando obedecem ao princípio da função
social da propriedade. Esses
objetivos são alcançados com
a racionalização da legislação,
a defesa da aplicação das nor-
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mas e princípios que regem
esses bens e sua gestão e a
viabilização da implantação
de projetos de regularização
fundiária em áreas públicas.
Tiveram destaque nessas
iniciativas os bens imóveis da
União, geridos pela Secretaria
do Patrimônio da União (SPU),
principalmente os terrenos de
Marinha e acrescidos, os bens
imóveis do INSS, ocupados
irregularmente há mais de 5

anos, e do Incra, situados em
áreas urbanas.
Hugo Leal, além de apoiar
iniciativas legislativas bem
sucedidas com esses objetivos
conseguiu aprovar, total ou
parcialmente, emendas aditivas de sua autoria. Merecem
destaque a de nº 24 ao PL
nº 5.627/2013, que passou a
integrar a Lei nº 13.139/2015,
transformando em ato vinculado decisões da SPU quanto

ao exercício dos direitos de
preferência ao aforamento
e de remição de aforamento
e dispensando de consultas
os aforamentos de imóveis
situados em áreas urbanas
consolidadas e fora da faixa
de segurança; e a de nº 13 à
Medida Provisória 691/2015,
que passou a integrar a Lei
13.240/2015, que facilita a
regularização fundiária nos
imóveis do INSS e do Incra
para uso habitacional.

2. Com a projeto de Hugo Leal, as
assinaturas serão conferidas por meio
eletrônico, de modo seguro e
confiável. A identificação
biométrica vai acelerar
a tramitação das
propostas.
1. Hugo Leal é autor do Projeto de Lei
7.682/2014, que prevê um sistema de
certificação digital para as propostas
legislativas de iniciativa popular.
Atualmente, as assinaturas que subs
crevem este tipo de projeto são
conferidas manualmente.

3. O PL 7.682/2014 prevê que um site,
administrado pela Câmara dos Deputados e
pela Justiça Eleitoral, seja criado para
receber as propostas de iniciativa
popular, onde cada cidadão
poderá subscrevêlas mediante
assinatura
digital.

6. Com
estes mecanismos, teremos
uma maior participação
popular na política, fazendo
com que cada brasileiro opine - e
decida - sobre os rumos do país.

4. No Congresso,
Hugo Leal trabalha pela
aprovação de uma Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
que facilita a apresentação de
projetos de iniciativa popular. É a
PEC 286/2013.
5. Hoje,
são exigidas
assinaturas de
pelo menos 1% dos
eleitores brasileiros, cerca
de 1,4 milhão de nomes. Com a
aprovação da PEC 286/2013, esse
número cai para 650 mil.
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Um fiscal na BR-040

A

o assumir seu primeiro mandato, em 2007, uma
das primeiras iniciativas do deputado Hugo Leal
foi enviar um requerimento de informações à
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) sobre
as obras previstas para BR-040 no contrato de concessão à
Concer em 1995, principalmente a Nova Subida da Serra,
que sequer haviam sido iniciadas, e a alta tarifa do pedágio.

Principais ações
de Hugo Leal:
2008 - Primeiras audiências públicas na Câmaras, solicitadas
por Hugo Leal, para discutir o contrato com Concer e as
obras previstas e não iniciadas: ANTT promete estudo de
viabilidade.
2010 - Após cobranças do deputado junto à concessionária
e à ANTT, a Concer, com mais de 10 anos de atraso, apresenta o projeto para a construção da Nova Subida da Serra.
2013 - Após protestos do deputado Hugo Leal junto à
ANTT e ao TCU, o reajuste do pedágio previsto para agosto
de 2013 é suspenso.
2014 - Hugo Leal entra com representação junto ao TCU
pedindo a ilegalidade do 12º termo aditivo, que permite
prorrogação de concessão, e nova realização de licitação
para a NSS.
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A luta pela realização das intervenções na BR-040, fundamentais para os usuários e a população de toda a região, e a
melhoria do serviço na Concer passaram a ser prioridades
do mandato. “Fiscalização do Executivo é parte importante
do trabalho parlamentar. A Rio-Juiz de Fora é uma rodovia
federal onde os usuários sofrem e se queixam por mais de
duas décadas”, explica o deputado.
13/07/16 - Deputado Hugo Leal entra com requerimento no
Ministério dos Transportes pedindo a caducidade (extinção)
do contrato de concessão com a Concer devido as inúmeras
irregularidades e ao descumprimento reiterado do contrato.
19/07/16 - Auditoria do TCU conclui que houve sobre
avaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro,
sobrepreço de R$ 400 milhões no orçamento e projetos
básico e executivo desatualizados e deficientes nas obras da
Concer na Nova Subida da Serra.
12/04/17 -TCU determina que a ANTT anule o 12º termo
aditivo do contrato com a Concer, que previa a prorrogação
da concessão, conforme solicitado por Hugo Leal.
20/08/17 - Atendendo requerimento do parlamentar, ANTT
não autoriza reajuste de pedágio, previsto para agosto,
solicitado pela Concer.
12/09/17 - MPF entra com ação - da qual Hugo também é
parte - contra a Concer, pedindo caducidade (extinção) do
contrato e suspensão do pedágio.

2015 - Hugo Leal faz nova representação ao TCU contra
o reajuste abusivo do pedágio pela Concer e as irregularidades na obra da NSS.

20/09/17 - Por proposta do deputado, Câmara aprova auditoria conjunta com TCU nos contratos de concessão.

20/06/2016 - Por proposta do parlamentar, Câmara
dos Deputados instala comissão externa para fiscalizar
os contratos de concessão das rodovias federais no Rio.

07/11/17 - Após abertura de cratera na BR-040, Hugo Leal
pede ao MPF ação criminal contra dirigentes da Concer.

para prevenir desastres e
ajudar vítimas das chuvas

A

ntes mesmo de assumir o
mandato de deputado federal,
as tragédias causadas pelas
chuvas - especialmente na Região Serrana - já faziam parte das preocupações de Hugo Leal. Na Câmara, passou
a atuar tanto para ajudar as vítimas
de enchentes e a reconstrução dos
municípios quanto em comissões que
buscaram aperfeiçoar a legislação para
prevenir catástrofes naturais. Já no
primeiro mandato, em 2010, fez parte
da Comissão Externa para Apoiar o
Rio na Tragédia da Chuva, criada após
enchentes no estado terem provocado
mais de 200 mortes na Região Serrana
e na Região Metropolitana da capital.
Para Petrópolis, Teresópolis e outros
municípios da serra, Hugo Leal destinou, ao longo desses 10 anos, emendas
para a contenção de encostas, para
a reconstrução de casas e vias e para
dragagem de rios. Em 2011, já coordenador da bancada, o deputado liderou

a busca por recursos federais para ajudar municípios e moradores atingidos
pela enxurrada, que deixou um rastro
de destruição e provocou mais de duas
mil mortes na Região Serrana.
Integrante da comissão especial
da Câmara, conseguiu a liberação de
mais de R$ 1 bilhão para obras, além
de criação de linha crédito do BNDES
para ajudar os donos de pequenos
negócios destruídos pela chuva. Seis
anos depois da catástrofe, Hugo Leal
continua trabalhando em defesa dos
desabrigados pelos temporais de 2011,
buscando soluções para famílias que
perderam suas casas em Teresópolis e
Petrópolis.
Preocupado também com a prevenção de novos acidentes, o deputado federal participou da Comissão
Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras de Catástrofes Climáticas da
Câmara dos Deputados, que trabalhou

durante todo o ano de 2011 e constituiu a base para o Estatuto da Proteção
e Defesa Civil, criado pela Lei 12.608.
Em 2013, Hugo voltou a participar
de Comissão Externa sobre Desastres
Naturais no Rio que propôs mudanças
na legislação e cobrou celeridade na
regulamentação das leis existentes. “Os
mecanismos legislativos existem, mas
as verbas para a prevenção de tragédias sempre atrasam ou não chegam”,
lamenta o parlamentar.

Ação contra o roubo de cargas

I

ntegrante da Comissão de Viação e
Transporte e da Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado, o deputado Hugo Leal acabou
se tornando um dos principais parlamentares com atuação na prevenção e combate a crimes na área de transportes. Com
o Rio de Janeiro enfrentando, desde 2015,
uma verdadeira epidemia de ataques
a veículos de transportadoras, Hugo
foi idealizador do Fórum Permanente
de Prevenção e Combate ao Roubo de
Cargas, criado no fim de 2016, reunindo
entidades empresariais - do transporte,
da indústria e do comércio - do Rio de
Janeiro e autoridades da área de segurança - da Polícia Rodoviária Federal, da

Polícia Federal, da PM e da Polícia Civil.
O estado do Rio foi palco de mais de 10
mil ataques a veículos de carga em 2016.
Na Comissão de Segurança Pública
e de Combate ao Crime Organizado, o
deputado Hugo Leal também ajudou a
aprovar o projeto de lei que prevê a cassação da inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) de empresas
que transportem, armazenem, distribuam
ou comercializem cargas furtadas, roubadas, contrabandeadas ou falsificadas.
O mesmo projeto prevê a suspensão do
direito de dirigir e a apreensão da CNH
dos motoristas presos em flagrante por
receptação ou contrabando.
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Mobilização contra a crise no estado
Rio tornou-se ainda mais crítica. Em
junho, Hugo e mais oito deputados do
Rio foram ao então procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, para
solicitar que ele representasse junto ao
STF pela intervenção nas áreas de segurança pública e saúde. Em parceria
com outros parlamentares, o coordenador da bancada apresentou ainda
projeto – já aprovado - para garantir
maior segurança jurídica aos credores
que têm contratos de antecipação dos
royalties do petróleo com o estado do
Rio, o que proporciona mais crédito e
juros menores.

O deputado Hugo Leal é o coordenador da bancada do estado do Rio de Janeiro na Câmara

E

m setembro de 2016, logo após
o fim dos Jogos Olímpicos,
o deputado Hugo Leal foi à
tribuna da Câmara denunciar o estado
caótico das finanças do Rio de Janeiro
e defender uma intervenção federal.
Dois meses depois, com servidores e
fornecedores do governo estadual, o
parlamentar voltou a subir a tribuna,
com a Constituição na mão, para
pedir a intervenção federal com base
no texto constitucional que a prevê,

em casos, de grave ameaça à ordem
pública e descumprimento de repasses para saúde e educação. “As duas
condições estavam estabelecidas desde
2016”, lembra o parlamentar.
Coordenador da bancada do Rio,
Hugo Leal mobilizou parlamentares
de todos os partidos na busca por
mais recursos para o estado, principalmente, nas áreas de saúde e segurança,
em que, durante 2017, a situação do

A crise no Rio, entretanto, agravouse a tal ponto que o governo decidiu
decretar intervenção federal na segurança pública em fevereiro de 2018. “A
intervenção era inevitável e veio tarde.
A situação já estava fora de controle
a muito tempo. Precisamos que a
intervenção na segurança seja feita
priorizando a inteligência, a estratégia,
a informação, a prevenção”, disse o
parlamentar. Para tentar garantir essa
prioridade e ajudar na recuperação do
estado na segurança, o deputado Hugo
Leal propôs a criação de Comissão
Externa da Câmara para acompanhar
a intervenção para a qual ele foi esco
lhido coordenador.

Hugo: R$ 151 milhões para o Rio

D

esde 2007, o deputado federal Hugo
Leal já destinou ao
Rio de Janeiro mais de R$
151 milhões de reais em
emendas parlamentares individuais beneficiando mais
de 83 municípios de todas
as regiões do estado. A área
da saúde foi a prioridade
do deputado ao longo dos
anos - quase R$ 53 milhões.
“A saúde é problema quase
crônico no Brasil e os prefeitos sempre nos pedem
ajuda - tanto para reforma
e ampliação de unidades
quanto para a compra de
insumos e a manutenção”,
explica Hugo Leal, lembran
do que mantém diálogo

permanente com os gestores
dos municípios para saber
como ajudar.
Outras áreas beneficiadas por suas emendas
parlamentares individuais
foram a educação - com R$
14 milhões - e o turismo,
com quase R$ 19 milhões.
“Infraestrutura turística é
muito importante para um
estado com a vocação do
Rio”, afirma. Hugo Leal também destinou verbas importantes para projetos na área
de Esporte (R$ 17 milhões),
de Assistência Social (R$
8 milhões, com destaque
para creches e entidades
de apoio a idosos e pessoas

D

esde o primeiro mandato,
o deputado Hugo Leal vem
participando ativamente
da defesa dos interesses do estado
do Rio em relação aos royalties do
petróleo. Já em 2009, durante a discussão dos recursos do pré-sal, parlamentares de estados não produtores apresentaram projeto que
passava a dividir igualmente aos
recursos dos royalties. A bancada
do Rio, coordenada por Hugo, resistiu, mas a emenda, que tirava R$
7 bilhões por ano do estado, acabou
passando em 2010. A mobilização
de autoridades e parlamentares
conseguiu que o então presidente
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Lula vetasse o projeto.
Em 2011, novo ataque aos royalties, com parlamentares dos estados
não produtores se articulando para
derrubar o veto. Houve até manifestações de rua no Rio para defender os interesses do estado. No
Congresso, a bancada também agiu
e conseguiu manter o veto. Os parlamentares de olho na riqueza do
petróleo não desistiramde aprovar
projeto no Senado para mudar a
partilha dos royalties em 2012. Mas,
mais uma vez, a mobilização dos
parlamentares do Rio conseguiu
garantir os interesses do estado.

Mais R$ 165 milhões
Além das emendas individuais, o deputado Hugo
Leal vem atuando, desde o
primeiro mandato, como
coordenador da bancada do
Rio de Janeiro e, assim, negociando com colegas par-

lamentares para estabelecer
as prioridades das chamadas emendas de bancada.
Saúde e segurança pública
novamente aparecem como
destaque entre os recursos trazidos para o estado.
Em emendas de bancada
foram encaminhadas mais
de R$ 165 milhões. “Nosso
objetivo é sempre minimizar as carências do estado”,
assegura Hugo que tem
seu gabinete sempre aberto
para os prefeitos de todos os
municípios do Rio em busca
de verbas federais. “Recebemos prefeitos de todos os
partidos. Neste trabalho,
temos um partido único que
é o Rio de Janeiro”.

Saúde

R$ 53.156.806,46

Turismo

R$ 19.395.000,00

Esporte

R$ 17.427.500,00

Educação

R$ 14.180.000,00

Cidades

R$ 12.126.722,00

Assistência Social

R$ 8.100.000,00

Segurança/Justiça

R$ 5.545.148,00

Agricultura

A luta pelos royalties do Rio

com deficiência), Segurança
Pública (R$ 6 milhões) e
Agricultura (R$ 6 milhões).
Também merece destaque
emendas de R$ 12 milhões
na área do Ministério das
Cidades: obras de contenção
de encostas e de habitação
para desabrigados estiveram
entre os focos principais.

R$ 5.469.768,00

Trabalho

R$ 4.080.000,00

Cultura

R$ 3.440.000,00

Desenvolvimento Agrário
Integração Nacional
Meio Ambiente
Embrapa

R$ 3.300.000,00

R$ 1.150.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 961.416,00

Pesca

R$ 760.000,00

ENAP

R$ 400.000,00

Marinha

R$ 400.000,00

SPM R$ 200.000,00
Aeronáutica R$ 150.000,00
Exército R$ 150.000,00
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República R$ 100.000,00

| Total: R$ 151.492.355,46
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emendas
beneficiam
municípios

O mais votado em Petrópolis, o deputado Hugo Leal tem ajudado a saúde do município
com suas emendas para o Hospital Alcides Carneiro - que recebeu R$ 2,6 milhões para
compra de aparelho de ressonância magnética, além de recursos para reforma e ampliação
O deputado Hugo Leal conheceu o trabalho da Associação Fluminense de Reabilitação
ainda como presidente do Detran. Na Câmara, vem destinando seguidamente emendas
parlamentares para reforma da sede em Niterói e ampliação dos serviços

Sempre preocupado em ajudar os desabrigados pelas chuvas na Região Serrana, Hugo
Leal destinou R$ 800 mil para regularização fundiária de terreno do Morro da Oficina, em
Petrópolis, para abrigar centenas de famílias vítimas das enchentes

Graças a emendas do deputado, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), do Ministério do Esporte, foi levado aos municípios de Campos, Sapucaia e Petrópolis com atividades
esportivas, como futebol, vôlei e natação

Comprometido com o desenvolvimento do turismo e com a preservação do meio
ambiente, o deputado Hugo Leal destinou emenda parlamentar de R$ 1 milhão para a
construção da nova sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso)

O deputado Hugo Leal destinou R$ 1,5 milhão para obras de ampliação do atendimento do
Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias

Foto: Gustavo Lima / Agência Câmara

Para ajudar crianças em situação de risco, Hugo Leal destinou emenda de R$ 200 mil para
a Casa do Menor São José Arcanjo, em Nova Iguaçu
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Para apoiar a produção rural, Hugo Leal destinou R$ 3 milhões em emendas do Programa
Patrulha Mecanizada, entre 2012 e 2014, beneficiando municípios como Duas Barras,
Pinheiral, Santa Maria Madalena, Miracema e Cordeiro, entre outros

Por meio de emenda parlamentar, Hugo Leal destinou recursos no valor de R$ 800 mil para
fomentar a Economia Solidária e o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, organizado no Rio

Além das muitas emendas individuais, o deputado Hugo Leal, como coordenador da
bancada, tem trabalhado para trazer recursos com as chamadas emendas de bancada:
um dos focos principais é a destinação de verbas para os hospitais universitários como o
Clementino Fraga, (da UFRJ, no Rio) e o Antonio Pedro (da UFF, em Niterói)
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ação legislativa EM NÚMEROS

Um parlamentar com
trabalho reconhecido

Sempre atuante, o deputado federal Hugo Leal trabalha há três mandatos pelo Estado do Rio de Janeiro
atividade legislativa (01/02/2007 até 01/02/2018)
• 108 Projetos de Lei
• 4 Projetos de Lei Complementar
• 2 Projetos de Lei de Conversão
• 2 Projetos de Decreto Legislativo
• 1 Projeto de Resolução
• 1 Projeto de Emenda Constitucional
• 319 Pareceres e Relatórios
• 433 Emendas apresentadas a projetos
• 48 Votos em separado

Total de iniciativas: 1368

Presença em
plenário
1º Mandato (2007/2010)

Total de reuniões: 784

Total de sessões deliberativas: 422

Presente: 770 (98,2%)

Presente: 399 (94,5%)

Ausência não justificada: 0 (0%)
2º Mandato (2011/2014)

Total de reuniões: 692

Total de sessões deliberativas: 393

Presente: 661 (95,5%)

Presente: 345 (87,8%)

Ausência justificada: 20 (2,9%)

Ausência não justificada: 0 (0%)

3º Mandato (2015 a 2017)

Total de reuniões: 702

Total de sessões deliberativas: 338

Presente: 647 (92,1%)

Presente: 310 (91,7%)

Ausência não justificada: 25 (3,5%)

”

Índio da Costa (PSD/RJ)
(Deputado federal)

Ausência justificada: 48 (12,2%)

3º Mandato (2015 a 2017)

Ausência justificada: 27 (3,8%)

“

Autor da Lei Seca, marco da
nossa legislação, coautor da Ficha
Limpa, projeto que tive a honra
de relatar e aperfeiçoar, e ativo
coordenador da bancada do Rio
na Câmara, o deputado Hugo Leal
dignifica o Congresso Nacional
com seus 10 anos de mandato na
defesa intransigente da vida e do
nosso Estado. Na campanha para
prefeito do Rio, Hugo foi candidato
a vice na minha chapa. Aprendi
com ele um pouco mais da arte
de fazer política e conheci seu
espírito altruísta a favor do Rio
de Janeiro.

Ausência justificada: 23 (5,5%)

2º Mandato (2011/2014)

Ausência não justificada: 10 (1,4%)

“

Hugo Leal é um homem
republicano. Sua formação
profissional e humanística
conduzem seu mandato de forma
ímpar. É profundo conhecedor
das instituições, razão pela qual
hoje é um forte interlocutor da
magistratura. Reputo a Lei Seca
seu maior legado legislativo,
diante da drástica redução
estatística de acidentes ao longo
dos oito anos de vigência deste
importante diploma legal. Confio
no seu trabalho e o felicito por 10
anos de uma vitoriosa trajetória.

Ausência justificada: 21 (6,2%)
Ausência não justificada: 7 (2,0%)

• CPI da Máfia das Órteses e Próteses no Brasil (2015)
• CPI dos Fundos de Pensão (2015)
• CPI do CARF Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (2016)
• CPI do DPVAT (2016)

• CPI da Dívida Pública (2009/2010) - 3º VicePresidente
• CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas
(2008/2009) - 1º Vice-Presidente

Fotos: Agência Câmara

participação em cpis
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”

Rodrigo Maia (DEM/RJ)
(Deputado federal e presidente da
Câmara dos Deputados)

1º Mandato (2007/2010)

Ausência não justificada: 7 (0,9%)

Convivo com o deputado Hugo Leal
há bastante tempo e posso dizer
que, além de um parceiro na Câma
ra, é um grande defensor do nosso
estado do Rio de Janeiro. É com sa
tisfação que o saúdo pelos dez anos
de convivência na Casa. Sua presen
ça enriquece o Parlamento e eleva o
nível da Câmara dos Deputados.

Fiscalização e atuação junto ao executivo:
• 377 Requerimentos
• 70 Requerimentos de Informação
• 43 Indicações Legislativas

Presença em
Comissões

Ausência justificada: 7 (0,9%)

“

• Número de projetos relatados: 254

”

Juíza Renata Gil
(Presidente da AMAERJ Associação dos Magistrados do
Estado do Rio de Janeiro)

“

A falta de segurança viária é uma
grande ameaça à vida humana e
uma trava ao desenvolvimento.
Legislações fortes e sua execução
são uma das respostas chaves
para melhorar efetivamente a
segurança no trânsito. Ter um
campeão e um comprometido
advogado na defesa da segurança
viária, como Hugo Leal tem sido
no aperfeiçoamento das leis
brasileiras, coloca o Brasil na
vanguarda da legislação sobre
álcool e direção.

”

Dr. Etienne Krug
(Diretor do Departamento de
Prevenção da Violência, Lesões
e Incapacitações da Organização
Mundial de Saúde)

“

Hugo Leal é um dos políticos
mais habilidosos e competentes
do Brasil. Idôneo e respeitado
por todos, tenho muito orgulho
de ser amigo de um dos melhores
parlamentares do país.

”

Márcio França
(Governador do Estado de SP)

“

Um dos parlamentares mais
comprometidos com a segurança
no trânsito, Hugo Leal tem
sido referência nesse assunto
não só no Brasil, mas também
em foros internacionais. Dou
meu testemunho porque tive
a oportunidade de debater
a segurança no trânsito em
dois eventos importantes. No
Congresso, sobre acidentes e
medicina do tráfico, em Gramado
(RS) em setembro de 2015 e,
recentemente, em novembro, em
Washington, na Universidade de
Georgetown, quando Hugo Leal foi
um dos palestrantes, falando do
que entende muito: segurança no
trânsito e segurança pública. Uma
década de atividade parlamentar
dedicada a salvar vidas.
Ana Amélia
(Senadora PP/RS)

”
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“

A vida cristã nos torna
responsáveis pelas realidades
sociais e políticas que nos
circundam, pois um cristão
sem consciência é como um
navio sem bússola. Assim, com
atenção e amizade, acompanho
o mandado do deputado Hugo
Leal, motivando-o a que progrida
sempre mais em seus bons
propósitos. E hoje, ao celebrarmos
os seus 10 anos de legislatura,
peço a Deus que o abençoe
sempre mais, para que, sobre
o alicerce da fé e das obras,
ele possa colaborar para as
esperadas transformações que
tanto almeja o povo brasileiro.

”

Dom Gregório Paixão, OSB
(Bispo de Petrópolis)

“

Conheço Hugo Leal dos idos tempos
nos quais nós, ainda muito jovens,
advogávamos no TRE-RJ. Posso
testemunhar que se trata de um
parlamentar dedicado, responsável
e profundamente preocupado com o
nosso Rio de Janeiro.

”

Otávio Leite (PSDB/RJ)
(Deputado federal)

“

A ação sempre firme e serena do
deputado Hugo Leal foi decisiva
para aprovarmos nesta Casa a
Lei Seca: difícil encontrar uma
iniciativa legislativa que nos
satisfaça e nos orgulhe tanto aqui
na Câmara dos Deputados. Nesses
10 anos, Hugo seguiu como uma
postura coerente e transparente
que ganhou o respeito de
parlamentares de todos os
partidos.

”

Arlindo Chinaglia (PT/SP)
(Deputado federal e ex-presidente
da Câmara)

“

Hugo Leal é um colega de trabalho
atencioso e atuante, principalmente
à frente da bancada de
parlamentares do Rio. Sua liderança
tem nos ajudado a encontrar saídas
para crise no estado e mediar
soluções com o Governo local.

”

Jandira Feghali (PCdoB/RJ )
(Deputada federal e líder da
oposição na Câmara)
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“

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado
Federal, Hugo Leal, por uma década
de mandato. Parabenizo-o também
pela Lei Seca, iniciativa que tem
contribuído para a preservação
da vida, reduzindo drasticamente
o número de vítimas de lesões e
mortes no trânsito. Elevo a minha
prece aos céus e imploro pelas
bênçãos de Deus Todo Poderoso
nesta efeméride. Que a Virgem
Maria sempre o ilumine para que
continue a defender causas em
benefício do bem coletivo.

”

Orani João, Cardeal Tempesta,
O.Cist. (Arcebispo Metropolitano de
São Sebastião do Rio de Janeiro)

“

O Hugo, nessa década como
parlamentar - e divergimos
muitas vezes! - praticou valores
pouco comuns aqui na Câmara:
serenidade, capacidade de diálogo e
de coordenação da própria bancada
fluminense, no interesse do nosso
combalido e maltratado estado. Hugo
é do debate de ideias. E sabe que
elas brigam, não as pessoas.
Chico Alencar (PSOL/RJ)
(Deputado federal)

“

”

Acompanho o trabalho do
deputado federal Hugo Leal ao
longo dos últimos dez anos e
verifico a excelente quantidade de
serviços prestados, em questões
como a Lei Seca, Novo Código de
Processo Civil e os portadores
de necessidades especiais.
Empenho, competência e
humildade são marcas registradas
do Hugo, que orgulha os seus
eleitores.

”

Arnon Velmovitsky
(Conselheiro da OAB/RJ)

“

Além da Lei Seca, é autor de
inúmeros projetos e sempre me
apoiou na luta por um trânsito mais
seguro neste país. O deputado Hugo
Leal é uma daquelas pessoas que
tem consciência de que preservar
vidas está acima de qualquer
interesse. É e sempre será um
marco na vida pública deste país.
Christiane Yared (PR/PR)
(Deputada federal)

”

“

O mandato do deputado Hugo Leal é
necessário para o Rio de Janeiro e
para o Brasil. Conheci de perto sua
atuação quando presidi a Comissão
de Viação e Transporte da Câmara
dos Deputados. Como um dos
membros mais ativos da Comissão,
ele cumpre um importante papel em
relação as legislações que tentam
diminuir as mortes no trânsito.
Também é relevante destacar
a atuação do deputado como
coordenador da bancada do Rio.
Parabéns Hugo Leal por esses 10
anos de mandato.

”

Clarissa Garotinho
(Deputada federal - PROS/RJ)

“

Mesmo sendo mineiro, Hugo Leal
adotou a cidade de Petrópolis.
O que vale muito mais do que
uma pessoa que nasceu aqui!
Falo isso porque meu pai, Pedro
Gastão, nasceu na França e se
considerava mais brasileiro do
que muitos nativos. Além disso,
muitos pais devem a ele a alegria
de ver o sorriso de seus filhos
graças à Lei Seca. Dois pedidos
ao deputado: que atue em prol de
nossa economia – tendo em vista
a alta taxa de impostos, uma das
piores do mundo, e que continue a
exigir melhores condições para os
usuários da BR-040.

”

Francisco de Orleans e Bragança
(Presidente do Grupo Tribuna de
Petrópolis - Petrópolis/RJ)

“

“

A trajetória pessoal e política de
Hugo Leal sempre foi pautada
pela honradez no papel de homem
público e de brilhantes ações
como deputado, atuando sempre
na direção do bem comum,
com princípios e ética. É um
parlamentar destemido na busca
de soluções para os problemas
das pessoas que mais precisam
da presença do poder público.

”

Fernando Jordão
(Prefeito de Angra dos Reis)

“

O Deputado Hugo Leal é um
companheiro parlamentar da
melhor qualidade. Autor da
prestigiada Lei Seca, ele se destaca
também pela ardorosa defesa dos
interesses do nosso Rio de Janeiro.
Esteve ao meu lado na Comissão
Externa que trata da crise fiscal,
inabalável, tentando impedir
perdas de receitas e trazer de volta
recursos devidos ao nosso estado.

”

Laura Carneiro (DEM/RJ)
(Deputada federal)

“

Hugo Leal e eu assumimos pela
primeira vez um mandato de
deputado federal em 2007. Pude
perceber de perto, durante os
últimos 10 anos, o ótimo trabalho
que ele vem desenvolvendo em sua
atividade parlamentar, participando
da discussão de grandes assuntos
do Brasil e pautando diversos temas
importantes. Ser seu colega na
Câmara dos Deputados, e também
de partido no nosso PSB, é um
privilégio. Tenho confiança que
iremos continuar trabalhando por
um país melhor. Que seja a primeira
década de muitas na vida pública!

”

Fernando Coelho Filho (DEM/RJ)
(Deputado federal)

Em nome da diretoria da Ajufe,
parabenizo Hugo Leal pelos 10 anos
de mandato. Reconheço seu compro
misso com a elaboração de projetos
de lei para reduzir os índices de
acidentes de trânsito. Afirmo sua
extrema competência e liderança ao
propor o que viria ser a alma da Lei
Seca, cuja aplicação vem salvando
vidas ao longo dos anos.

”

Roberto Veloso
(Presidente da Ajufe - Associação
dos Juízes Federais do Brasil)

“

Hugo Leal é um politico em
quem podemos confiar, é muito
preparado para cumprir suas
tarefas partidárias e também como
parlamentar. Tem muitas causas
muito nobres na sua atividade. Eu
destaco aqui a causa do trânsito
seguro, de muitos projetos de lei e
discussões de leis como a Lei Seca
e as operações e as operações da
Lei Seca que foram executadas e
impediram certamente que muitas
vidas fossem perdidas.

”

Beto Albuquerque
(Presidente do PSB/RS)

29

“

Conheço o trabalho do deputado
Hugo Leal há muitos anos, sempre
pautado na ética e respeito ao
cidadão. Como ministro da Saúde,
não posso deixar de reconhecer
a sua enorme contribuição como
autor da Lei 11.705/2008,
conhecida como Lei Seca, que tem
se mostrado eficaz para mudar
hábitos dos brasileiros. Nesses 10
anos de mandato, foram muitas
as contribuições em defesa do
trânsito seguro e para a melhoria
da qualidade de vida.

”

Ricardo Barros
(Ex-ministro da Saúde e deputado
federal pelo PP/PR)

“

No limiar destes dez anos de
atividade política acompanho o
empenho do deputado Hugo Leal
no exercício da política voltada
ao progresso da sociedade,
especialmente, a população
do Estado do Rio de Janeiro e
reconheço sua competência e
abnegados propósitos.

”

Dom Edney Gouvêa Mattoso,
Bispo Diocesano de Nova Friburgo

“

Os verdadeiros amigos
conhecemos nos momentos de
maior necessidade, principalmente
quando nos vemos acuados.
Hugo Leal já demonstrou ser um
verdadeiro amigo da comunidade
judaica, saindo em defesa do
Estado de Israel no Congresso e
na mídia, mesmo quando sabia
estar indo contra a opinião de
seus pares. Por isso, merece todo
o respeito e consideração.

”

Herry Rosenberg
Presidente da Federação Israelita
do Estado do Rio de Janeiro

“

Compartilhar políticas públicas
com o amigo e deputado federal
Hugo Leal é trocar experiências
de ações comprovadas que
melhoram a vida das pessoas. É
motivo de orgulho para o Partido
Socialista Brasileiro contar com
a sabedoria e toda contribuição
para reorganizar o PSB no Rio.

”

Renato Casagrande
(presidente da Fundação João
Mangabeira)
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“

Hugo Leal é um dos principais
parlamentares de nosso país,
presença permanente no plenário
e nas mais importantes comissões.
Lidera a bancada do Rio de Janeiro
e é responsável pela aprovação
de importantes projetos, como
a Lei Seca. Sua presença em
Petrópolis também é marcante,
com a conquistas de investimentos
federais por meio de emendas
parlamentares, além de sua
luta por melhores condições da
principal rodovia de acesso ao nosso
município, a BR-040.

”

Paulo Antônio Carneiro Dias
(Diretor do Diário de Petrópolis Petrópolis/RJ)

“

Parabéns por estes 10 anos, de
luta, de trabalho! Não sei se você
lembra: em um daqueles almoços
em sua casa, falei que eu me sentia
“orgulhoso” quando lhe via lá no
congresso em Brasília. Pois bem,
esta honra, espero, sempre tê-la
comigo!

”

Monsenhor Geraldo Policarpo
(Reitor do Santuário Nossa Senhora
do Amor Divino Petrópolis-RJ)

“

Em nome de todo o povo arealense,
venho parabenizar o deputado
federal Hugo Leal pela sua
dedicação e honrosa missão na
atuação pública, e agradecer, em
especial, sua brilhante defesa em
favor do Estado do Rio de Janeiro e,
principalmente, de nossa cidade.
Flávio Magdalena Bravo
(Flávio do Açougue)
(Prefeito de Areal/RJ)

“

”

O serviço ao bem comum e à
nobre vivência da política a
partir dos mandatos do deputado
Hugo Leal são dignos de todo
reconhecimento e aplausos. Ao
longo desses anos acompanho um
defensor da dignidade humana,
dos valores da família e da vida
pública como serviço. Muitas
felicidades!

”

Pe. Marcus Vinicius Brito de
Macedo (Vigário Geral da Diocese
de Nova Friburgo)

“

Hugo Leal é um parlamentar ne
cessário ao país, sobretudo neste
momento de crise moral; esperamos
que ele possa contribuir ainda mais
com o aperfeiçoamento e alcance
social das leis nacionais.

”

Gilberto Martins Esteves
(Prefeito de São José do Vale do Rio
Preto/RJ)

“

”

Registramos com alegria e animada
esperança a comemoração dos seus
10 anos de legislatura como depu
tado federal. Seu trabalho parlamen
tar é digno e elevado, pois, represen
ta o bem comum social e uma defesa
constante da vida, da família e dos
irmãos mais pobres.
Dom Roberto Francisco Ferreira Paz
(Bispo Diocesano de Campos dos
Goytacazes/RJ)

“

Conheço Hugo Leal há cerca de
20 anos, e agradeço a ele por sua
postura política social solidária,
sempre atenta aos valores
humanos fundamentais, lutando
muito em defesa da vida, além
de demonstrar suas grandes
qualidades como administrador
público.

”

“

Desde que cheguei à Câmara,
Hugo Leal tem servido de fonte de
inspiração para nosso mandato.
Um exemplar parlamentar, pai
e amigo. A maioria das pautas
que ele defende, nós sempre
combatemos na mesma trincheira
política. Ele é um modelo de
político contemporâneo, atualizado,
líder e visionário. Em todos os
momentos luta pela família e a
favor da vida. Sempre disposto,
nas comissões e em plenário, a
lutar pelo povo do Rio de Janeiro.

”

Sóstenes Cavalcante.
(Deputado federal - DEM/RJ)

“

Hugo Leal é um dos quadros mais
destacados do PSB no Estado do
Rio. Sua atuação na Câmara Federal
contribui de forma decisiva para
melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos fluminenses. Ao longo
destes dez anos de mandato, pude
constatar que o deputado trabalha
em parceria com os municípios,
usando a sua força no Congresso
para garantir mais recursos para
o desenvolvimento das cidades e o
investimento nas áreas sociais.

”

Rubens Bomtempo
(Ex-prefeito de Petrópolis e
presidente do PSB em Petrópolis)

Padre Luís Melo, de Petrópolis

“

Peço a Deus que continue a
iluminar o mandato do deputado
federal Hugo Leal. Que a sua
trajetória política seja marcada,
cada vez mais, pela coerência,
interesse pelo bem comum e
fidelidade à sua formação cristã
como tem sido até aqui.

”

Pe. José Augusto Carneiro (Jac)
(Pároco de Santo Antônio e
Santo Agostinho de Nogueira Petrópolis-RJ)
† In Memoriam

“

Desde a implantação da Lei Seca, os
números de acidentes de trânsito
envolvendo bebidas e direção foram
reduzidos drasticamente. Quando foi
decretada a tolerância zero ao uso
de álcool por quem dirige, 50% das
mais de 35.000 mortes ocorridas
anualmente em acidentes de trânsito
eram causadas por motoristas
alcoolizados. O balanço é muito
positivo e o legado é que a lei seca
conseguiu provocar uma mudança
no comportamento da sociedade.

”

Francesco Cupello
(Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte Rodoviário
de Cargas e Logística do RJ)
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Acompanhe o mandato do deputado federal Hugo Leal na Internet e
nas redes sociais. participe com sugestões, opiniões e críticas.
www.deputadohugoleal.com.br
www.camara.gov.br

/hugo.leal.758

@depHugoLeal

@depHugoLeal
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