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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente Proposição objetiva agraciar com o Diploma Honra ao Mérito à ONG "THEMIS – Gênero, Justiça e
Direitos Humanos", com base na Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores, que
concede tal honraria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado junto à sociedade de portoalegrense.
Com valores como justiça, democracia e direitos das mulheres, a THEMIS tem como missão construir em
conjunto com as mulheres caminhos de acesso à justiça e de fortalecimento da cidadania que dirimam as
desigualdades raciais, socioeconômicas e culturais, indo ao encontro de um mundo onde as mulheres sejam
protagonistas de seus direitos e vivam livres de quaisquer formas de violência.
Criada em 1993 por um grupo de advogadas e cientistas sociais feministas com o objetivo de enfrentar a
discriminação contra mulheres no sistema de justiça, a THEMIS é uma organização da sociedade civil com sede
em Porto Alegre (RS/Brasil) que busca aumentar os conhecimentos das mulheres acerca de seus direitos, através
do Programa de Formação de Promotoras Legais Populares (PLPs) que capacita lideranças comunitárias
femininas em direitos humanos, direito das mulheres e prevenção à violência. Outra frente de atuação é no
judiciário. Seja através de seminários, cursos, workshops e publicações, trazendo o direito das mulheres para
dialogar com operadores/as do direito ou por meio da advocacia, em casos estratégicos para proteger e
alavancar os direitos em esfera nacional e internacional.
Desde a sua criação, a Themis desenvolveu 17 programas de formação de Promotoras Legais Populares e Jovens
Multiplicadoras de Cidadania (JMCs). A THEMIS participou do consórcio de organizações que debateu e propôs a
frutífera e importante Lei Maria da Penha. Inclusive, a entidade já recebeu inúmeras premiações por tudo que
desenvolve para a sociedade. É por todo o trabalho desempenhado pela acesso à justiça e de fortalecimento da
cidadania que reduzam as desigualdades raciais, socioeconômicas, culturais e violências contra às mulheres
porto-alegrenses, que proponho homenagear à ONG "THEMIS – Gênero, Justiça e Direitos Humanos" com o
Diploma Honra ao Mérito.

VEREADORA DAIANA SANTOS
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CONCEDE
O
DIPLOMA
HONRA
AO
MÉRITO
À ONG
THEMIS
–
GÊNERO,
JUSTIÇA
E
DIREITOS
HUMANOS.

Art. 1º Fica concedido o Diploma Honra ao Mérito à ONG THEMIS – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, 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.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 22/09/2021, às 13:37,
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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o
código verificador 0280179 e o código CRC 0BA73CF6.

Referência: Processo nº 209.00152/2021-17
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