RESOLUÇÃO Nº 062/2020
NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE
ESPORTES LGBTI+ DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Onã Rudá S.
Cavalcanti; 1° Adjunto Wagner Xavier de Camargo; 2° Adjunta Camile da Silva Nascimento na
condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI+ Brasil na Área de Esportes
LGBTI+ 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, 20 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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Breve
biografia da
Coordenação:
Whats:
(71)991600139
E-mail:
onaruda2@gma
il.com

Whats:

Onã Rudá S Cavalcanti Atualmente é Militante Político
(Diretor da União Nacional LGBT Bahia, Conselheiro
Estadual LGBT), Funcionário Público (Coordenador
Técnico da Intermediação para o Mercado de Trabalho
e Seguro Desemprego na Secretaria do Trabalho
Emprego Renda e Esportes do Governo da Bahia),
Torcedor do Tricolor de Aço ♥ (Fundador da Torcida
LGBTricolor, a torcida LGBT do Esporte Clube Bahia) e
Midiativista. Iniciei minha trajetória nas lutas da
juventude e do movimento estudantil, primeiro como
diretor de comunicação do Núcleo Loreta Valadares,
depois dir. de Comunicação da União dos Estudantes da
Bahia, por fim me tornei dirigente da União da
Juventude socialista onde me formei a maior parte do
tempo exercendo tarefas como Dir. de Comunicação,
Dir. LGBT, Dir. de ME Universitário e Presidente da UJS
Salvador. Passei pelo conselho estadual de Juventude,
Conselho Universitário da UFBA, entre outras
atividades. Estive envolvido sendo um dos principais
articuladores em torno da luta pela aprovação da Lei
Teu Nascimento que foi sancionada em 29 de novembro
pelo prefeito de Salvador. A batalha na Câmara
Municipal durou 2 anos, mas rendeu frutos positivos.
Agora batalhamos pela aprovação do Projeto de Lei
Millena Passos, na Assembleia Legislativa da Bahia.
Wagner Xavier de Camargo é Pós-doutor em
Antropologia Social, que estuda pessoas LGBTI+ no
esporte

(19)983624977

E-mail:
wxcamargo@gma
il.com
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Whats:
(71)991420627
E-mail:

Sou Camile, sou travesti, sou graduada em educação
física e especialista em atividade física adaptada em
saúde, sou coordenadora do fórum Baiano LGBTI+
Bahia e militante do movimento LGBTI+ com recorte em
mulher trans. Atualmente trabalho com telemarketing
em Salvador.

zelzaelza@gmail.
com

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA ÁREA DE ESPORTES LGBTI+
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;
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;
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
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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:
Coordenar e atualizar o grupo específico do whatsapp (Área de Esportes LGBTI+)
https://chat.whatsapp.com/DhTfEIlIfHT9oZd5HQcauw
 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-39pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1

Link para Parcerias (pessoas jurídicas etc.). Obs. a organização parceira não pode ser afiliada:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJoGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
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