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RESOLUÇÃO Nº 034/2020  
 

 

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA NÃO BINÁRIE 

DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 

 

A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenadore Titular Lírio Negro, 

1° Adjunte T. Angel, 2° Adjunte Rene Batina Rabelo na condição de Coordenação da 

Representação da Aliança Nacional LGBTI+ Brasil na Área NÃO BINÁRIE tendo como 

responsabilidades representar a Aliança Nacional LGBTI+, desenvolvendo e participando de 

atividades, campanhas, seminários, palestras e similares, buscando e transmitindo formação e 

informação, entre outras atividades pertinentes como projetos legislativos, elaboração de material 

didático, elaboração de artigos científicos e demais documentos, ou ainda promovendo  atividades de 

desenvolvimento organizacional, advocacy e atuação em espaços de controle e participação social, 

interação com a comunidade ou outra atividade pertinente para a consecução dos objetivos da Aliança 

Nacional LGBTI+, sempre atuando na defesa e promoção dos direitos humanos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+), sempre em comum acordo com a executiva 

nacional da entidade. 

 

Em conformidade com o artigo 50 do Estatuto da Aliança Nacional LGBTI+, as atividades desta 

Coordenação serão inteiramente gratuitas, sendo vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, 

bonificação ou vantagem pelo exercício da mesma. 

 

Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 21 de novembro de 2020, 

concomitantemente com o mandato da atual diretoria. 

 

 

Curitiba, 01 de abril de 2020. 

 

Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Patrícia Mannaro 

Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Rafaelly Wiest  

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
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m 

 

 

 

Lírio Negro 

 Primeiro ativista não-binário a dialogar com o poder público 

no Estado de Alagoas. . Fundador do Coletivo Pró LGBT O 

“Quê” do Movimento Visibilidade TQIAPNB+. Curador, 

designer de moda, e palestrante. Através do “artivismo” 

cria/constrói espaços de diálogos e inclusão bem como 

articulação de redes, sobre identidades dissidentes e redução 

de danos à saúde mental da população LGBTI+ com recorte 

específico a população transgênera e não-binária. Desenvolve 

materiais sócio informativo/educativo sobre a população Pró 

LGBTI+ e difusão Participou de todas as edições do Salão de 

Artes em Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Mulher 

e dos Direitos Humanos - SEMUDH. Realizou exposições 

individuais nos anos de 2017, 2018, 2019 baseadas em relatos 

de experiências com recorte voltado a violências de gêneros, 

identidades não binárias, bem como disforia e suicídio entre 

LGBTI+. Participou das etapas distritais e estaduais da 9° 

Conferência de Saúde em Alagoas no ano de 2019; realizou o 

1° Encontro e Celebração do Orgulho Genderqueer e Não-

Binário em Alagoas em parceria com a SEMUDH e com apoio 

de Coletivos de São Paulo Curitiba e Maceió (em alusão ao 

dia da visibilidade não-binária); durante as atividades da 10° 

Parada do Orgulho em Santa Luzia do Norte – Alagoas 

realizou rodas de conversa sobre saúde mental da população 

LGBTI+ na comunidade quilombola. Participou das etapas 

distritais de  Santa Luzia do Norte, Maceió, de São José da 

Lage  e da etapa Estadual da IV Conferencia de Direitos 

Humanos e Politicas Públicas para LGBT+, com delegação 

rumo a Conferência Nacional Livre, prevista para maio de 

2020. Participou do Congresso Internacional da Aliança 

LGBTI+ como palestrante em novembro de 2019 em Curitiba 

Paraná. Em janeiro de 2020 participou da coordenação geral 

do 1° Ato em Prol da Visibilidade Trans de Maceió, realizado 

pelo Grupo Gay de Maceió - GGM e parceiros. Está 1° 

Coordenadore Adjunte da Aliança Nacional LGBTI+ no 

Estado de Alagoas. 
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983321791 

 

E-mail: 
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T. Angel tem graduação em História e especialização em 

Educação Inclusiva. É uma pessoa trans não binária, freak, 

periférica e vegana. É profissional da educação da rede 

pública estadual na periferia de Osasco. Trabalha também com 

performance art e tem pesquisado nas últimas décadas sobre a 

modificação corporal e diferentes usos do corpo. Criou e 

administra a plataforma FRRRKguys (2006). Coordena o 

Grupo de Estudos Sobre Modificações Corporais –GESMC 

(2014). Publicou o livro A história da modificação corporal no 

Brasil -1980-1990 (2015). 

No campo das lutas pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, há 

uma atuação com palestras e educação popular. Destaca-se 

ainda a articulação do Bloco dxs Freaks nas paradas do 
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 Orgulho e a criação do Curso +Diversidade, focado na 

capacitação de profissionais das modificações corporais no 

atendimento da popução LGBTQIA+. 

 
Contatos:  

 

Whats: (41) 

999243551 

 

E-mail: 

rabelo.rene@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene é Transgressore das normas binárias de gênero. 

Arquitete, artista visual e drag queer. Ativista pela diversidade 

de gênero e pelos modelos livres de relações. Estudo as 

tecnologias arquitetônicas de gênero e a hierarquização dos 

relacionamentos interpessoais. 

 

 

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO 

DAS PESSOAS NÃO BINÁRIES 

 

A Coordenação de Representação deverá cumprir e fazer cumprir os Critérios e Requisitos para 

Coordenadores/as de Representações.  

 

A Coordenação de Representação terá como responsabilidades, entre outras: 

 

Cumprir e fazer cumprir o estatuto; 

 

Cumprir e fazer cumprir os planos de trabalho específicos da área em questão; 

 

Indicar para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as representações de Adjuntos/as/es 

nomeadas da Aliança Nacional LGBTI+;   

 

Indicar pessoas para representar a Aliança Nacional LGBTI+  no âmbito estadual, comum acordo com 

a Diretoria;  

 

Indicar participantes em Conferências temáticas de interesse da Aliança Nacional LGBTI+, em comum 

acordo com a Diretoria;  
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Apresentar à diretoria da Aliança Nacional LGBTI+ relatório das atividades realizadas em nome da 

instituição, alimentando continuamente banco de dados criado especificamente para este fim pela 

diretoria da Aliança; 

 

Coordenar grupos de discussão de whatsapp e email, iniciando com as letras da sigla da respectiva 

Área Temática. Ex. do Paraná: e-mail: EDU-aliancalgbti@yahoogrupos.com.br; Ex. de Educação: 

whatsapp: EDU Aliança Nac. LGBTI; 

 

Manter diálogo constante com a diretoria e com as outras coordenações temáticas e específicas, 

consultando e mantendo a diretoria informando sobre a atuação da Área em questão e sempre que 

houver uma divergência, quando for mais de um membro na Coordenação de Representação, a 

Diretoria da Aliança atuará para a busca de uma solução; 

 

Incentivar a afiliação, à Aliança, de pessoas físicas, bem como a formação de parcerias com pessoas 

jurídicas e afins. As atividades da Área também incluem: 

 

As atividades da Área incluem: 

 

 

 Promover medidas para garantir a inclusão social das Pessoas Não Binárie LGBTI+, 

respeitando suas culturas. 

 

 Realizar pesquisas sobre LGBTI+ e as questões das Pessoas Não Binárie.  

 

 Participação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais que dizem respeito a 

questões das Pessoas Não Binárie e de diversidade sexual. 

 

 Organização de eventos, palestras e reuniões nas faculdades, universidades, conselhos, entre 

outros. 

 Entre outras... 

 

Estatuto: 

 

O Estatuto da Aliança Nacional LGBTI está disponível em: 

http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/ 

 

 

Formalização de Afiliações e Parcerias: 

 

Link para Afiliação (pessoa física):  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-

9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1  

 

 

http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
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Link para Parcerias (pessoas jurídicas etc.). Obs. a organização parceira não pode ser afiliada: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-

oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1  

 

         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1

