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‘  

RESOLUÇÃO Nº ES017/2021  

  

NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL   

DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI  

  
Vitoria - ES  

  
A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta nomear como Coordenadora Titular Andressa 
Moreno , 1º adjunto Julio Cesar Do Carmo Dos Santos , 2º Wesley Lacerda de Souza 
Alves, 3º adjunto Leandro Lopes da Silva, 4ª  adjunta Natália dos Santos Ferreira, 5º 
adjunto Leonardo Mendonça Mattos na condição de Coordenação da Representação da 
Aliança Nacional LGBTI no Município de Vitoria /ES, tendo como responsabilidades re 
presentar 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 direção nacional e a coordenação 
estadual da entidade e em consenso com outras pessoas que compuserem a Coordenação 
Municipal.  
  

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, 27 de março de 2021.  
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Toni Reis  

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+  

  

Rafaelly Wiest   
‘  

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+  

  

Patrícia Mannaro  

Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+  

  

Claudio Nascimento  

Diretor de Politicas Publicas da Aliança Nacional LGBTI+  

  

Layza Lima  

Coordenadora da Aliança Nacional LGBTI+ no Espírito Santo  

   

 João Guilherme Simoura Pimenta Vieira  
1 º Coordenador adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ no Espírito Santo  

  

 Fabhyanna de Carvalho  

2 º Coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI+ no Espírito Santo  

  

  

Breve biografia da Coordenação:  
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Contatos:  

  

27  

992345619  

  

E-mail:  

  

dreska@gma 

il.com  

Eu sou mãe de LGBTQIA+, sou 

coordenadora do coletivo Diversidade tem 

Voz, que fundei com amigos que também se 

importam com a causa da diversidade. Sou 

jornalista, atuando em assessoria de 

imprensa e mídias digitais há 25 anos. Sou 

terapeuta holística em constante formação e 

é a profissão que espero ter agora que meus 

filhos já estão criados, até o fim da minha 

vida. Sou disposta, animada, antenada, 

gosto do burburinho, juventude, sou curiosa, 

trabalho em ambiente da política há mais de 

18 anos , então me interesso muito pela 

área. Participo da maioria das atividades dos 

coletivos LGBT do ES, tô sempre "dentro".  

  

  
‘  
  

Contatos:  

  

27 99630  

4454  

  

E-mail:  

  

scarmjulio@ 

gmail.com  

Homem preto Gay, periférico, num país 

racista e lgbtqia+fóbico, sempre estive 

envolvido com as causas sociais, pela 

educação, e pela igualdade de direitos, 

artista, ator, uso da arte como válvula de 

escape e meio de trazer novas 

possibilidades de existência. Já estive na 

linha de frente na testagem de HIV, sífilis, e 

hepatites virais, por um projeto da Unicef 

Brasil, hoje graduando em Biblioteconomia, 

vejo que a revolução também se faz pela 

educação dos nossos ao qual foi negado 

esse direito, trabalho num Centro Cultural 

onde além da Biblioteca, atuo num projeto 

chamado "Café Periférico", onde discutimos 

em livros as questões urgentes de nossa 

sociedade.  
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Contatos:  

  

27 99884  

6668  

  

E-mail:  

  

wesleylacerd 

a.souza@gm 

ail.com  

Sou estudante de geografia, estou na vice 

presidência do diretório central dos 

estudantes da Faculdade Brasileira.  

Atualmente sou diretor do movimento negro 

unificado e participo do coletivo LGBTI+ do 

MNU, Ade Dudu. Na minha cidade (Vitória) 

sou assessor parlamentar da Vereadora 

Karla Coser (PT). Minha missão no mandato 

é criar diálogo com os movimentos sociais e 

de juventude.  

  
‘  
  

Contatos:  

  

27 99984  

3305  

  

E-mail:  

  

leanpessilva 

@gmail.com  

Sou Leandro mais conhecido no meio 

LGBTI+ como Marisa Leandro. 

Apresentador e locutor de eventos e 

também  Drag Queen. Não tenho muito o 

que falar de mim mais estamos aqui para 

somarmos juntos e lutarmos por uma 

sociedade livre de seus estigmas que tanto 

nos assolam.  
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Contatos:  

  

27 98897  

9473  

  

E-mail:  

  

Nataliasf199 

8@gmail.co 

m  

Meu nome é Natália, tenho 22 anos, atualmente estou 

cursando o 8 período de Bacharel em Serviço social, 

me formo em julho/2021. Sou mulher preta, lésbica e 

periférica, assim, no meu cotidiano possuo várias 

vivências dentro das pautas que prezo, que são a 

LGBTI+ e pessoa em situação de rua (tema do meu 

tcc). Não possuo um grande histórico de atuação 

dentro da causa LGBTI+, mas já participei de 

seminários e alguns debates com oportunidade de 

fala. No momento sou telefonista do SAMU, atuo no 

recebimento das chamadas e encaminhamento das 

mesmas. Sou uma pessoa que ama o que faz, 

pretendo atuar firmemente na minha área e 

começando desde já, sou aberta a novas experiências 

e sempre busco aprimorar conhecimentos, assim, 

podendo viabilizar direitos de forma abrangente para 

todos aqueles que precisarem.  
  

‘  
  

Contatos:  

  

27 99982  

0066  

  

E-mail:  

  

leonardo.mm 

attos@gmail. 

com  

Me chamo Leonardo tenho 32 anos e moro 

em Vitória ES. Recentemente entrei para a 

Aliança Nacional e estadual da causa 

LGBTI+, porém eu nunca havia feito parte 

atuando em prol da causa. Conheci de fato o 

movimento ao ingressar na Universidade 

Federal do Espírito Santo. Sou Barista e 

trabalho em uma cafeteria junto com minha 

família (uma família tradicional que ainda 

não aceita minha condição).  
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PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO  

MUNICIPAL   

  

Responsabilidades iniciais:  

  

Dentro de um prazo de 30 dias a partir da data desta Nomeação, a Coordenação de 

Representação, deverá:  

  

(i) formar (caso já não tenha formado*) uma equipe para atuação em conjunto no seu 

município;   

  

(ii) seguir o plano mínimo de atuação (art. 33,II, do estatuto) no seu município, conforme 

sugestão enviada junto com esta Nomeação;   

  
‘  

            *Quando for mais de uma pessoa na Coordenação de Representação Municipal 

deverão pactuar um plano de ação conjunta, com divisão de tarefas e responsabilidades, 

respeitando o protagonismo de todas as pessoas da Coordenação.  

  

Responsabilidades gerais:  

  

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 pessoas para representar a Aliança Nacional LGBT no âmbito municipal, em comum 

acordo com a Coordenação Estadual/Distrital e a Diretoria;   

  

indicar participantes em Conferências temáticas de interesse da Aliança Nacional LGBTI, em 

comum acordo com a Coordenação Estadual/Distrital e 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, neste link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8Oguf 

X_mcD7iwoLnQ/viewform?c=0&w=1  

  

coordenar grupos de discussão de whatsapp e email, iniciando com as letras da sigla do 
respectiva Município. Ex. de Natal: email: Natal-aliancalgbti@yahoogrupos.com.br; Ex. de 
Recife: whatsapp (até 15 letras): REC Aliança LGBTI;  

  

manter diálogo constante com a diretoria, com a coordenação estadual/distrital e com as 

outras coordenações temáticas e específicas, consultando e mantendo a diretoria e a 

coordenação estadual/distrital, informando sobre a atuação no município em questão e 

sempre que houver uma divergência, quando for mais de um membro na Coordenação de 

Representação, a Coordenação Estadual/Distrital 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/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJoG

R110llq2Ng/viewform?c=0&w=1  
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Orientações e sugestões para a atuação das Coordenações das Representações da 

Aliança Nacional LGBTI+ nos Municípios, disponíveis neste link:  

https://aliancalgbti.org.br/2020/04/06/orientacoes-e-sugestoes-para-a-atuacao-

dascoordenacoes-das- representacoes-da-alianca-nacional-lgbti-nos-municipios/   

Mídias Sociais da Aliança Nacional LGBTI+:   

Site: www.aliancalgbti.org.br  

 Instagram: @aliancalgbti  

Facebook: AliancaLGBTI  

Twitter: @Aliancalgbti  

Linkedin: Aliança Nacional LGBTI   

  
‘  
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