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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

 

Advogado Criminalista, natural de Porto Alegre, filho de Beltholdo Breier e Juracy Ferreira Fracasso,
casado com Tânia Wolff e pai de André Breier e Amanda Breier. Estudou na Escola Estadual de 1º Grau,
Souza Lobo, concluindo o 2º Grau no Ins�tuto Educacional São José. É bacharel em Direito pela
UNISINOS, especialista em Criminologia pela PUC/RS e, em Vi�mologia pela Universidade de Sevilha e é
Doutor em Direito Penal pela mesma universidade.

Desde o ano de 2007 é conselheiro da OAB/RS e coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da
OAB/RS, foi Secretário-Geral da OAB/RS de 2013 a 2015 e desde 2016 é presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul.

Foi o idealizador da Campanha Vote Consciente, criada pela OAB/RS em 2017 e replicada nacionalmente;
entre as premissas da campanha, constam uma série de esclarecimentos sobre as funções de quem
ocupa os cargos que concorrem aos pleitos, bem como iden�ficar Fake News, quais são os cuidados na
hora do voto, os direitos e deveres do eleitor, e a relevância de ter representantes qualificados por quatro
anos.

O “Vote Consciente” aconteceu também no âmbito das eleições para o Conselho Tutelar, causando um
aumento do número de eleitores. Em Porto Alegre, por exemplo, o aumento do de votantes foi de
173,4%, em relação à eleição de 2015, o que representa 43.754 mil eleitores.

Em sua primeira gestão como presidente, executou o projeto “OAB vai à Escola”. Inicia�va que percorreu
dezenas de escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana. Composto por advogados e
advogadas de diversas comissões da OAB/RS, o projeto leva informações sobre direitos das crianças e
adolescentes, direitos humanos, violência contra a mulher, gravidez na adolescência, atos infracionais e
trata da importância do voto.

Pela Comissão de Direitos Humanos da OAB/RS, Breier realizou vistorias e fiscalizações no Presídio
Central de Porto Alegre para averiguar a situação de superlotação; bem como em todos os presídios do
Estado.

Lançou o projeto OAB Cidadã, que arrecadou alimentos e dona�vos, como colchões e cobertores para a
população de rua em Porto Alegre. Como parte da Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre, em
2019, arrecadou mais de 300 cobertores para a população de rua, que foi abrigada no ginásio gigan�nho
durante a noite mais fria daquele ano. No mesmo dia, mobilizou a “Jovem Advocacia” pela entrega de
outros 100 cobertores, roupas e sapatos, 30 litros de café com leite, 100 sopas e 400 sanduíches aos
moradores de rua em Porto Alegre.

Encampou, como dirigente da OAB/RS, campanhas contra a corrupção e contra o aumento de impostos.
Entre elas “Agora Chega” e “Contra o Caixa 2”.

Atendeu, junto com a Comissão de Previdência, mais de mil pessoas no parque Redenção, para esclarecer
dúvidas sobre a Reforma da Previdência;

Como presidente da OAB/RS, decidiu adotar o Largo dos Açorianos, para que os cuidados do local
histórico passassem à Ordem gaúcha.
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É professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público, professor convidado do Curso de
Especialização em Sistema Criminal, Polí�ca Criminal e Direitos Humanos na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

Acadêmico Honoris Causa da Academia Brasileira de Filosofia, possui experiência na área de Direito, com
ênfase em Direito Penal e Processo Penal, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: bem
Jurídico-Penal, Polí�ca-Criminal, Pedofilia, Macro Criminalidade, Direito Penal Econômico e Compliance.

É Membro do Ins�tuto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do Ins�tuto Brasileiro de Ciências
Criminais/SP e da Associação Internacional de Direito Penal, em Paris/França.

Desde 1991, atua na matéria de crimes econômicos, com amplo assessoramento penal empresarial,
sendo seu escritório um dos pioneiros em Direito Penal Econômico. Exatamente por isso, levando em
consideração a extensa trajetória do advogado e Presidente da OAB-RS, Ricardo Ferreira Breier,
acreditamos que seja justa a homenagem, através do Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre.

Com base no exposto, peço o apoio dos Nobres Colegas para que possamos homenagear este cidadão
ímpar da nossa Capital.

 

 

______________________________________________________

Ver. Márcio Bins Ely

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre

 

 

                                                                             

 

 

PROJETO DE LEI
 

Concede o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre a Ricardo  Ferreira Breier.                                            
                                                                                                                

 

Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre a Ricardo Ferreira Breier.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 05/07/2021, às
14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0251480 e o código CRC 61607084.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 037.00218/2021-71 SEI nº 0251480


