RESOLUÇÃO Nº 005/2021
ESTADO DO PARAÍBA.
NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta nomear como Coordenadora Titular Karina
Espínola Guedes; 1° Adjunto Yurick Willander de Azevedo Lacerda; e 2° Adjunto Hugo Raffael
Andrade; Ronaldo Rodrigues (Antonio Rodrigues Sobrinho Filho), na condição de Coordenação
da Representação da Aliança Nacional GBTI+ no Estado PARAÍBA, 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 e em consenso com outras pessoas que compuseram a Coordenação Estadual.
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.
Ficam revogadas as Resoluções de Nomeação anteriores referentes a esta Unidade da Federação.
Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 21 de novembro de
2024, concomitantemente com o mandato da atual diretoria. Contudo esta coordenação passará
por avaliação anual com base em relatórios feito pela mesma a ser entregue o primeiro em
dezembro de 2021 a diretoria executiva da aliança.
Curitiba, 12 de janeiro de 2021.
Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
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Me chamo Karina, natural de João Pessoa, tenho 30 anos de
idade e sou uma mulher trans/travesti. Maquiadora e
cabeleireira pelo SENAC possuo curso de empreendedorismo
pelo SEBRAE. Sou membra da ASTTTRANS (ASTRAPA) e
por 2 anos atuei como Conselheira do Conselho Estadual de
Promoção aos Direitos LGBTI+ do Estado da Paraíba
(2018/2019). Fui colunista do portal Fervo LGBT+
(2017/2018), em 2019 produzi a identidade visual da Parada
LGBTI+ de JP e gerenciei às redes sociais do evento
@paradalgbtjoaopessoa. Atualmente sou acadêmica em
Jornalismo na UNINASSAU, produtora e militante pela causa.
Nas redes sociais possuo o papel de digital influencer, onde
através da minha prática jornalística, e de vida, tento
desconstruir toda coesão social negativa da causa T.

Yurick Willander de Azevedo Lacerda, advogado, pósgraduado em Direito Administrativo e Gestão Pública, com
larga experiência em gestão pública municipal. Militante
político atuante sou um convicto ser de esquerda e filiado ao
PT. Espirita apaixonado, ao longo de toda a minha vida, estive
inserido na defesa dos direitos humanos e nos mais diversos
projetos sociais e culturais. Filiado a Aliança Nacional
LGBTI, íntegro a Coordenação Estadual da Paraíba como seu
2º Adjunto. Sou escritor e pesquisador de história regional.
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Sou Hugo, Defensor dos Direitos Humanos, Militante/Ativista
da causa e pautas LGBTI+, atuação profissional em gestões
nas áreas privada (Aviação/Turismo) e pública
(Bancária/Cultural/Cidadania e Inclusão Social, Acolhida da
População Vulnerável). Coordenação do Fórum Estadual de
Enfrentamento à Violência de Gênero da Paraíba desde 2016;
Colaboração na Articulação Social e Política no IMP-Instituto
Maria da Penha para projetos de enfrentamento à violência
doméstica contra a Mulher, atuando nos Estados de PE/PB
desde 2016. Membro da Comissão Organizadora da Parada
LGBT de João Pessoa (2018); Membro/Sócio Pleno do MELMovimento do Espírito Lilás; Assento no Comitê de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2018-2019).
Coordenador Titular Municipal da Aliança Nacional LGBTI+
em João Pessoa (2017-2019); Coordenador Titular Estadual
da Aliança Nacional LGBTI+ na Paraíba desde 2020.
Cristão, adepto e multiplicador da Teologia Inclusiva e
colaborador da Área Temática de Evangélic@s LGBTI+ da
Aliança Nacional.
Sou Ronaldo Pedagogo e Bacharel em direito de formação,
ativista e Presidente da ONG que defende os direitos da
pessoa com diabetes GADA, membro do movimento em
direitos humanos LGBT no município de Cajazeiras,
Coordenador do Projeto "Voz daqueles que calam-se diante
do sistema prisional" desenvolvido em ações junto a
instituições de ensino de Cajazeiras, Sistema Prisional e
Defensoria Pública, Líder da Campanha Municipal Retifica Já,
destinado a notificação de cartórios de registro cível sobre a
retificação de nome/gênero. Articulador de projetos s serem
executados junto ao núcleo de políticas públicas do Ministério
Público/PB.

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
ESTADUAL
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 o plano de trabalho estadual;
indicar para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as coordenações municipais de
representação nomeadas da Aliança Nacional LGBTI+;
indicar pessoas para representar a Aliança Nacional LGBTI+ no âmbito estadual, comum acordo com
a Diretoria;
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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
Unidade da Federação. Ex. do Paraná: email: PR-aliancalgbti@yahoogrupos.com.br; Ex. de São Paulo:
whatsapp: SP 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 na unidade da federação 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.
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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