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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

 

CONCEDE A COMENDA PORTO DO SOL AO NUANCES.

 

Art. 1º  Fica concedida a Comenda Porto do Sol ao Nuances - Grupo Pela Livre Expressão Sexual, com
base na Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

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

 

JUSTIFICATIVA

O Nuances - Grupo Pela Livre Expressão Sexual é uma ONG que atua em Porto Alegre/RS, desde 1991,
discu�ndo temas relevantes para a sociedade como os direitos humanos e situações de discriminação em
relação a gays, lésbicas, bissexuais, traves�s e homens e mulheres transexuais. Atuam nas áreas de
intervenção comportamental, cultura, informação, educação e comunicação, tendo como obje�vo lutar
pelos direitos civis, polí�cos e sociais da população LGBTQIA+.

O Brasil é um dos países com maiores índices de violência �sica e emocional contra a população
LGBTQIA+. Nesse contexto, a existência de organizações como o Nuances merece todo o nosso
reconhecimento e incen�vo, dado que atuam diretamente no combate a lgb�obia e na concre�zação dos
direitos à vida e a livre expressão sexual e de gênero de minorias estruturalmente desiguais no acesso a
direitos sociais. 

Não há como sinte�zar em alguns parágrafos a infinidade de ações e contribuições da organização para a
cidade de Porto Alegre. Ao longo de suas mais de três décadas de atuação, o Nuances realizou inúmeras
ações na área da saúde, conscien�zando a população porto-alegrense quanto a prevenção de
contaminação de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), encontros de debates e ar�culação por
direitos da população LGBTQIA+, manifestações e organizações de Paradas LGBTQIA+, além de inúmeras
a�vidades de cunho educacional e cultural em nossa cidade.  

Em 2021, esta organização está comemorando trinta anos de existência, sendo a primeira en�dade de
luta por direitos da população LGBTQIA+ em Porto Alegre. Portanto, nada mais justo que esta Casa do
Povo realize esta homenagem de reconhecimento por todo o trabalho educacional, informacional e de
luta por uma cidade mais justa, igualitária e livre de preconceitos que o Nuances representa, impulsiona
e torna cada vez mais real a par�r de suas ações. Assim, conto com a colaboração dos nobres Vereadores
e Vereadoras para aprovarmos esta justa homenagem. 
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VEREADORA DAIANA SANTOS

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 09/07/2021, às
15:58, 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 0253566 e o código CRC 091FB1C0.

Referência: Processo nº 209.00105/2021-65 SEI nº 0253566
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