RESOLUÇÃO Nº AT - 020/2021
NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE ADVOCACY
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Pós Doutor
em Educação Prof. Toni Reis , 1° Adjunto Eliseu de Oliveira Neto (Coordenador Senado
Federal), 1° Adjunto Michel Platini (Coordenador Câmara dos Deputados) na condição de
Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI+ Brasil na Área de Advocacy 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, 30 de março de 2021.
Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
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Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+
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Claudio Nascimento
Diretor de Politicas Publicas
Breve
biografia da
Coordenação:
Toni Reis
Whats:
(41) 996028906
E-mail:
tonireisctba@g
mail.com

Eliseu Neto
Whats:
(21) 980465031
E-mail:
eliseuoneto@gm
ail.com

Toni Reis é ativista da causa LGBTI e aids desde
meados dos anos 1980. Em 1992 foi um dos
fundadores e continua engajado no Grupo Dignidade,
entidade LGBTI pioneira de Curitiba. Paraná. Foi cofundador da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos
(ABGLT) em 1995. Atualmente é diretor-presidente da
Aliança Nacional LGBTI. É integrante do conselho
executivo da GayLatino, uma rede de direitos humanos
LGBTI na América Latina. É professor de profissão,
formado em letras pela UFPR e também em pedagogia
pela Uninter. É especialista em sexualidade humana,
mestre em filosofia e doutor e pós-doutor em educação.
É autor dos livros “Homofobia no ambiente educacional:
o silêncio está gritando” e “Sexo, Ética e
Consentimento”. Em 2010, recebeu o Prêmio de
Direitos Humanos do Governo Federal, na categoria
Garantia dos Direitos da População LGBT. Em 2018,
recebeu a Medalha da Ordem Nacional do Mérito
Educativo.
Eliseu de Oliveira Neto psicanalista, psicólogo, ativista e
Psicopedagogo brasileiro, especialista em orientação.
Foi consultor da Unesco/MEC para diversidade na
BNCC.
Profissional e defensor dos direitos das pessoas LGBT.
Fundador e coordenador nacional do Diversidade23.
Atualmente, é assessor legislativo da liderança do
Cidadania23 no Senado Federal do Brasil. Liderou a
ação direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)
de seu partido no Supremo Tribunal Federal que
resultou na criminalização da homofobia no Brasil,
equiparada ao crime
de racismo (ADO 26). Foi um dos responsáveis pelo
nome social no ensino médio e pela articulação do
direito de gays, bissexuais e mulheres trans poderem
doar sangue no STF e Anvisa
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Michel Platini
Whats:
(61) 981413113
E-mail:
michelplatinidf@
gmail.com

Michel Platini, é tradutor de LIBRAS, fundador do
primeiro sindicato da categoria no Brasil. Preside o
Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos CENTRODH. Trabalha na assessoria da Dep. Érika
Kokay no Congresso Nacional. É coordenador do
Setorial de Direitos Humanos do PT/DF.
Eleito um dos LGBT mais influente da capital.
Foi coordenador geral do Brasília Orgulho, entidade que
organiza a Parada do Orgulho LGBTS de Brasília e
organiza a Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga.
Presidiu o Estruturação - Grupo LGBT de Brasília por
dois mandatos.
Foi presidente do Conselho de Direitos Humanos do
DF, e atualmente é ativista de direitos humanos e
representa a Aliança Nacional LGBTI em Brasília.

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA ÁREA DE ADVOCACY
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;
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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 Advocacy)


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/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/
viewform?c=0&w=1
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