
 

  
 

‘ 

 

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   

RESOLUÇÃO Nº BA034/2021 
 

NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL  
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI 

 
Salvador - BA 

 
A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Marcelo 
Cerqueira , 1º adjunto Sérgio Augusto Noronha Sousa, 2 adjunto TARCISIO FEITOSA 
BORGES, 3 adjunto Lorrany Manthelly , 4 adjunto Lucas andre Silva Nascimento  na 
condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI no Município de 
Salvador/BA, 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 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, 22 de março de 2021. 

 

Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Rafaelly Wiest  

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
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Patrícia Mannaro 

Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Claudio Nascimento 

Diretor de Politicas Publicas da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Wesley Francisco  

Coordenador da Aliança Nacional LGBTI+ na Bahia 

 

Milena Pessosa 

1 º Coordenadora adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ na Bahia 

 

Onã Rudá Silva Cavalcanti 

2 º Coordenador adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ na Bahia 

 

Yorrann 

3 º Coordenador adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ na Bahia 

 

Lyz Gomes Omni 

4 º Coordenadora adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ na Bahia 

 

 

Breve biografia da Coordenação: 
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Contatos: 

 

71 99989 

4748 

 

E-mail: 

 

Marcelo9989

4748@gmail.

com 

Marcelo Cerqueira, é presidente atual do 

grupo gay da Bahia, ativista do movimento 

LGBT na Bahia no Brasil há maos de 2p 

anos, é professor bacharel em história e 

jornalista. 

 

 

 

Contatos: 

 

71 99209 

6518 

 

E-mail: 

 

gutonoronha

18@gmail.co

om 

Minha militância ao segmento LGBTQIA+ começa nos 

anos 90 quando de férias em Salvador, fui chamado 

para distribuir panfletos informativos para homens 

gays numa praça da capital baiana. Era um período, 

difícil pois havia muitos casos de mortes de gays, e 

era uma ação de prevenção. De volta à minha cidade 

(Teresina-Piauí), tomei pra mim a causa comecei a 

fazer militância, reunindo amigos para falarmos sobre 

o assunto. Meses depois formamos o primeiro grupo 

LGBQIA+ da cidade. Nesse período estava fazendo 

Pedagogia. Resolvi expandir horizontes e me mudei 

pára Salvador. Logo de cara, já trabalhando com 

adolescentes em conflito com a lei, lancei proposta de 

trabalho sobre sexualidade dentro da unidade que 

fazia parte. Fiz especialização em artes cênicas e 

comecei a ministrar aula de teatro, o que muito 

facilitou o processo de conversa entre os 

adolescentes. Nos anos 2000, ingressei ao FOBONG 

- Fórum Baiano de Ongs/AIDS, logo após alguns 

meses a convite de um amigo Wesley Francisco, para 

ser suplente dele no CDG - Comitê Desportivo 

LGBTQIA+ da Bahia. Fiz parte do Conselho Municipal 

LGBTQIA+ de Salvador, fui presidente do Movimento 

das Paradas LGBTQIA+ da Bahia, sou membro do 
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Conselho LGBTQIA+ da Bahia, sou membro da 

Aliança Nacional LGBTQIA+, faço parte do GTI Fórum 

Baiano, contribuo de forma participativa, porém não 

administrativa e/ou efetivamente, da Secretaria 

LGBTQIA+do Partido dos Trabalhadores secção 

Bahia. Atualmente me encontro em pleeno processo 

de aprendizado, já que se tratando de militância no 

segmento LGBTQIA+, ou até nos demais segmentos, 

sempre temos algo a aprender. 

 

 

Contatos: 

 

71 993881 

3822 

 

E-mail: 

 

tarcisioborge

s1980@gmai

l.com 

ME CHAMO TARCÍSIO BORGES, TENHO 

FORMAÇÃO GERAL ENSINO MÉDIO, SOU 

MOTORISTA PARTICULAR, VOLUNTARIO SOCIAL 

NA MINHA COMUNIDADE HA MAIS DE 16 ANOS, 

COMUNIDADE ESSA ONDE RESIDO HA 35 ANOS, 

E HA 5 ANOS INICIEI A LUTA PELA CAUSA LGBT, 

COMECEI FAZER A PARADA LGBT DA MINHA 

COMUNIDADE ONDE A MESMA FOI ACEITA POR 

TODOS DA. FACO TODO ANO TAMBÉM A SEMANA 

NA ADVERSIDADE, MESA DE CONVERSAS COM 

FAMÍLIA DE LGBTs. 
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Contatos: 

 

71 99285 

3134 

 

E-mail: 

 

edilon2012@

hotmail.com 

Na luta pelos direitos das trans e todo segmento 

LGBTQI+saúde das trans 
 

 

 

Contatos: 

 

71 98524 

1809 

E-mail: 

 

Lucassalvad

or933@gmail

.com 

Lucas Andre, 26 anos. Graduado em ADM. Sou 

Idealizador da Parada LGbt de Castelo Branco, 

membro da comitê municipal de políticas LGBTQI da 

cidade do Salvador, membro do observatório 

municipal LGbT durante as festas de Carnaval na 

cidade do Salvador. Membro da Associação de 

Paradas Lgbt de Salvador, afiliado ao Fórum Baiano 

LGBTQI, afiliado a Aliança, afiliado a Interpred. 

Idealizador do sessão solene mulheres e 

ancentralidade onde buscamos o reconhecimento de 

mulheres trans dentro da religião de matriz africana. 

Desenvolvo trabalho social como distribuição de 

cestas básicas e kits higiene nas comunidades 

carentes. Fui o único das Paradas de Bairro da cidade 

do Salvador a fazer este ano a Parada Virtual da 

Diversidade sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. 

Articulador do plano de Politicas LGBTQI da cidade 

do Salvador. Presidente do grupo Lgbt de Castelo 

Branco 
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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-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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mcD7iwoLnQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mcD7iwoLnQ/viewform?c=0&w=1
http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/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-das-

coordenacoes-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  

 

 

 

http://www.aliancalgbti.org.br/
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