
RESOLUÇÃO Nº AT - 008/2021 

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE
 COMUNICAÇÃO DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

A Aliança Nacional  LGBTI+ vem por  meio  desta  nomear como Coordenador Titular  Gregory
Rodrigues Roque de Souza; 1° Adjunto Robson Lourenço da Silva; 2° Adjunto Douglas Xavier
de Moraes; 3º Adjunto Thiago Carvalho  na condição de Coordenação da Representação da Aliança
Nacional  LGBTI+  Brasil  na  Área  de  Comunicação  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.

Ficam revogadas as Resoluções de Nomeação anteriores. 

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 Março de 2021.

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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Claudio Nascimento
Diretor de Politicas Publicas

Breve 
biografia da 
Coordenação:
Gregory 
Rodrigues

Whats:

(31) 983348957

E-mail:

gregory.roque@
rreducacional.c
om

Sou Gregory Rodrigues Roque de Souza, 29 anos, 
Casado com Uebert Rodrigues Roque de Souza, 
Licenciado em História, Bacharel em Teologia, 
Bacharelando em Jornalismo, Pós Graduando em 
Docência do Ensino Superior, Gestão Educacional e 
Políticas Públicas e Psicopedagogia Clínica e 
Institucional. Estou coordenador estadual da aliança há 
dois mandatos, e sigo atuando com ações de advocacy 
junto às esferas do poder público/político afim de 
contribuir para as conquistas dos direitos e cidadania da
população LGBTI+. Nos últimos anos de atuação a 
frente da coordenação conquistamos parcerias com 
instituições privadas de ensino, o direcionamento de 
emendas parlamentares para execução de projetos, e 
algumas outras parcerias que estão em fases 
avançadas de negociação para assinatura. Sigo 
também atuando em áreas de representação nacional 
da Aliança Nacional LGBTI+ tais como a área de 
comunicação e notas e moções, além de auxiliar 
também na criação e desenvolvimento de programas, 
como o programa Voto com Orgulho.

Robson 
Sangalo

Whats:

(81) 993401192

E-mail:

robson.sangalo@
gmail.com

Robson Lourenço da Silva, conhecido na sociedade 
LGBTI com Robson Sangalo, solteiro, 35 anos, 
formando em gestão de negócios e estudante de 
Educação Física. 
Atualmente filiado a da Aliança Nacional LGBTI+ em 
PE, atuando na luta por direitos humanos e garantia da 
manutenção dos direitos já conquistados, auxiliando a 
Coordenação Nacional na Área de Comunicação e 
Afins. Articulador dos direitos LGBTI+. dentro das 
empresas e onde se faz necessário uma  voz LGBTI, 
buscando sempre o respeito entre todos. Foi um dos 
intermediadores na inclusão do nome social na empresa
onde atualmente atua, bem como promovendo diálogos 
sobre a diversidade.

Av. Mal. Floriano Peixoto, 366, Cj. 43, Centro, 80010-130 - Curitiba-PR
41 3222 3999                               aliancalgbti@gmail.com   

2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Curitiba, nº 9.072, Livro A5 
CNPJ: 06.925.318/0001-60  



Douglas Xavier

Whats:

(55) 997010454

E-mail:

dxdmoraes@live.
com

Douglas Xavier de Moraes, 31 anos, natural de Santa 
Maria -RS, Casado,  Graduado e Pós-Graduado em 
Gestão de Marketing, Secretário-Geral do Secretariado 
Diversidade Tucana Rio Grande do Sul, Presidente do 
Secretariado Diversidade Tucana Santa Maria RS, 
Coordenador local Rede Gay do Brasil, Filiado na 
Aliança Nacional LGBT, Participante do Congresso 
Internacional LGBTI+, Encontro de jovens Lideranças 
da Região Sul, Encontro da Estratégia Nacional da 
Prevenção Combinada com Gays e outros HSH 
realizados em novembro de 2019 em Curitiba.

Thiago 
Carvalho

Whats:

(81) 997831060

E-mail:

thigocarvalhos@
gmail.com

Sou jornalista, tenho 33 anos. 

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO

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+;  
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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 
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 Comunicação)
   

 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 

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 
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