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RESOLUÇÃO Nº RJ004/2021
NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta nomear como Coordenadora Titular
Josimaria da Silva Tavares; 1º Adjunto Rafael França Gonçalves dos Santos, 2º
Adjunta Tayna Ribeiro de souza, 3º Adjunto Gerson Moreira Alves, 4º Adjunto Diogo
Caldas Leal, 5º AdjuntaSueli da silva, 5º Adjunta Rosângela Gomes Paulo, 6º Adjunto
Paulo Santos Freitas Junior, e 7º Adjunto Rafael França Gonçalves dos Santos na
condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI no Município de
Campos dos Goytacazes/RJ, 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, 05 de abril de 2021.
Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
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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+
Patrícia Esteves
Coordenadora da Aliança Nacional LGBTI+ no Rio de Janeiro
Breve biografia da Coordenação:
Contatos:

(22)
999379657

E-mail:
jd.producoes
@hotmail.co
m

"Inicio da militancia 1996
organização
movimento do orgulho LGBT
Piloto do projeto semana da Diversidade
2012
Piloto do projeto LGBT no Esporte 2012
Conselho da Mulher
Comissão
de mulheres na Câmara ,
questões da Saúde das mulheres lésbica e
mulhrea trans
Sociedade civil juntas levantamento de
LGBTs no Campo e nos Quilombola.
Sociedade civil - na luta contra o Câncer
Representante da Aliança Municipal
Atuante nas vunerabilidade de lgbts em
situação de Rua ( direito do bolsa Familia)

"
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Contatos:

(22)
999073435

E-mail:
rafael.fgs@h
otmail.com

Sou professor de História e pesquisador na
área de gênero e sexualidade. Cursei o
mestrado em Sociologia na UENF e o
doutorado em História na UFRRJ, em ambos
os cursos desenvolvi pesquisas ligadas às
experiências travestis e transexuais no
município de Campos dos Goytacazes,
cidade em que atuo e resido desde o ano de
2009. Inicialmente participei de eventos
articulados entre a universidade e os grupos
organizados na cidade, chegando a
contribuir para organização da Parada do
Orgulho LGBT (de 2010 a 2015) e a Semana
da Diversidade LGBT ( de 2013 até hoje).
Além disso, atuo como pesquisador e
palestrante, oferecendo cursos de formação
para profissionais da saúde e educação no
mesmo município. Entre os anos de 2009 e
2016 desenvolvi o projeto “Nas postas de
Campos: saúde e cidadania para travestis e
mulheres profissionais do sexo”, cujo foco
principal era a prevenção de ISTs e
divulgação da rede de atendimento em
saúde no município.
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Contatos:

(22)
999079597
E-mail:
Tainaribeiro1
981@gmail.c
om

"Inicio em 2007 com apoio ao movimento
da PARADA do orgulho lgbt
Lo depois iniciei como promoter de eventos
lgbts
Logo depois fui convidada por josy tavares a
partcipat de grande projetos .e pude ver a
importância de participar do esporte para
lgbt.
Semana da diversidade ,
Com muita vergonha fui participar do projeto
da saúde das mulheres lesbicas e trans
com a comissão de mulheres com as
vereadoras.
Hoje faço acompamhamento de varias trans
em nome social e no projeto da josy de
prevenção no uso do preservaticos .
E finalizando na afiliação da Aliança. "
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Contatos:

(22)
997034908

E-mail:
Gersonalves
viral@gmail.c
om

"Inicio em 2012 convidado ppr Josy Tavares
a ser um apoioador e colaborador da
semana da diversidade , depois fui um dos
coordenadores do movimemto LGBT. Em
2013.
Comecei a caminhar com o grupo esperança
e vi a grande importância de está
avançando cada vez mas com s Josy
Tavares .
Como um dos coordenador do esporte para
o lgbt e fui militar com ela na luta contra o
cancer de mamas , observando como ela
abordava as meninas lésbicas da
importancia de fazer o exame, fiz tbem
prevenção de trânsito do uso de
preservativo.
Comecei a fazer grandes trabalhos de
orientação e ouvindo os lgbtqia+ jovens
onde sou obprodutor do MISTER GAY
Campos dos Goytacazes
Afiliado a aliança quero avancar mas para
melhorar a vida dos lgbtqia+ em minga
cidade
"
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Contatos:

(22)
997363125
E-mail:
diogo.caldas
1992@gmaill
.com

Contatos:

(22)
998447474

"Iniciei como apoio do movimento da parada
gay de Campos.
Fui convidado pela Josy Tavares para
coorderna nos projetos da semana da
Diversidade , LGBT no esporte , projeto da
gaymada , atuo na cultura do lgbt no projeto
Miste GAY Campos dos Goytacazes.
Estou sempre pronto para ayuar em nossas
lutas
"

Sou Professora , artesã, atuante nas causas
da mulher em geral, coordeno junto a outros
representante do movimento Lgbt rodas de
conversa,palestras.

E-mail:

Silvasuelidas
ilva@gmail.c
om
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Contatos:

(22)
997677126
E-mail:
rosangelaenf
ermagem201
6@gmail.co
m

Contatos:
(22)
998173755

E-mail:
amigodaaleg
ria@gmail.co
m

Meu nome é Rosangela Gomes,Sou tecnica
de Enfermagem,Sou Conselheira do
Conselho da Mulher,Sou Conselheira do
Conselho da Igualdade Racial,trabalho com
a Saúde dos LGBTQI,faço levantamento da
Anemia Falciforme na população
Negra.Trabalho na ONG Esperança em
Campos dos Goytacazes,juntamente com a
Josy Tavares,Presidente da ONG,Fazendo
levantamento dos LGBTQI,na questão
saúde,com palestras,prevenção sobre às
DST.

Meu nome é Paulo Santos Freitas Júnior,
sou um homem cis, homossexual, branco,
com quarenta e nove anos, residente e
domiciliado no município de Campos dos
Goytacazes/RJ, Assistente Social formado
pela UFF/Campos, Pedagogo formado pelo
UNIFLU/FAFIC, mestre em Políticas Sociais
pela UENF. Atualmente sou Professor nos
Cursos de Pedagogia e Técnico em
Secretaria Escolar no ISEPAM/FAETEC e
Assistente Social na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUCT)
daquele município, aonde desenvolvemos,
em parceria com o companheiro Rafael
França, o projeto intitulado “Diversidade de
Gênero e Sexual: tecendo redes de saberes
múltiplos” que objetiva qualificar agentes
públicos na temática LGBTI+ (naquele e em
outros municípios da Região Norte/Noroeste
Fluminense). Como militante também
participei da organização da “Semana da
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

‘

Diversidade”, evento que, por anos,
antecedeu a Parada do Orgulho LGBTI+ no
município, bem como tenho ministrado
cursos e palestras sobre os direitos da
população LGBTI+.

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:
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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 LGB TI, em
comum acordo com a Coordenação Estadual/Distrital e 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, 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:
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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
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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