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RESOLUÇÃO Nº BA014/2021
NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI
Feira de Santana - BA
A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta, nomear como coordenador titular Fábio de
Jesus Ribeiro, 1ª adjunta Denyse de Almeida dos Santos, 2º adjunto Jeferson Braga de
Sá, 3º adjunto Luciano Santos do Nascimento e 4º adjunto Henrique Marques, na
condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI no Município de
Feira de Santana - 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, 14 de janeiro 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:
(75)
999125 9327

E-mail:
assistenteso
cial.fabioribei
ro@gmail.co
m

Assistente Social e comecei a militar no
movimento LGBT de Feira de Santana com
17 anos, em 2002, quando entrei como
voluntário do recém-formado GLICH (Grupo
Liberdade
Igualdade
e
Cidadania
Homossexual) em Feira de Santana-BA. A
partir da integração ao grupo não parei mais
de desenvolver atividades, dedicando-me
pessoal e profissionalmente em prol Direitos
LGBT nas mais diversas áreas (saúde,
cultura, educação, desenvolvimento social e
direitos humanos). Em 2004 entrei para a
diretoria do grupo e em 2008 assumir a
presidência. Durante esses anos fui um dos
organizadores da Parada do Orgulho LGBT
da Cidade, atuei para que o evento entrasse
como lei para os eventos oficiais da cidade o
que ocorreu em 2008, assim como a criação
do Dia Municipal de luta contra LGBTfobia
também instituído por lei no município.
Realizamos nesse período ações diversas em
parceria com as mais diversificadas
instituições. Em 2006 fui eleito para
representar a juventude LGBT na ABGLT
(Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
travestis e transexuais). Também representei
o Nordeste na CAMS (Comissão Nacional de
Aids do Ministério da Saúde) instâncias que
atuavam nas questões de luta contra a
discriminação e promoção dos direitos LGBT.
Em 2011 inaugurei a Offsina, um espaço
destinado a população LGBT da cidade no
qual podiam se encontrar e se divertir
livremente sem censuras, no espaço
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Contatos:
(75)
988050379

E-mail:

aconteciam
shows
de
DRAGS,
transformistas,
cantores,
danças,
apresentações culturais diversas, além de
reuniões com a população LGBT, cursos e
encontros nos quais a população LGBT da
Cidade podiam discutir as estratégias de
superação do preconceito. Durante vários
anos coordenei projeto de aconselhamento e
assessoria jurídica para População LGBT que
necessitasse desses serviços e não tinham
condições de pagar advogado, assim como
acompanhar as denúncias de violência contra
LGBT. Atualmente coordeno a Divisão de
Promoção do Direitos das Minorias de Feira
de Santana, na qual desenvolvo uma serie de
atividade direcionada a promoção dos direitos
de LGBT e contra a LGBTfobia.
Meu nome é Denyse Almeida, sou mulher
trans/travesti preta e de baixa renda. Resido
atualmente na cidade de Feira de SantanaBa, sou graduada em Pedagogia, e
atualmente mestranda no programa de pós
graduação(mestrado) em educação. Além
disso sou artista, dançarina, coreógrafa e
atriz.

dennycollym
an@gmail.co
m
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Sou Jeferson Braga de Sá, professor de
Geografia da rede estadual e estudante de
Direito. Faço parte da militância LGBTQIA+
de Feira de Santana-BA desde 2006, quando
existia o grupo GLICH, já colaborei em
diversos eventos culturais e acadêmicos,
além de debates, sobretudo na UEFS, no
período da minha primeira graduação
(Geografia)sobre
a
referida
temática.
Atualmente faço parte do coletivo feirense
denominado GRUD (Grupo Respeito e União
pela Diversidade), inclusive participei da
criação do mesmo, no ano passado, e
também realizamos atividades educativas, a
exemplo de lives sobre a saúde, dentre
outras, além de campanhas de doações de
alimentos e materiais de higiene, e
distribuição às LGBTs mais vulneráveis da
cidade. Pretendo continuar colaborando e
fortalecendo esse movimento da militância.

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

‘

Contatos:
(75)
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Sou recifense, morando em Feira de Santana
a 15 anos. Historiador de formação,
atualmente faço mestrado em História Social
na Universidade Estadual de Feira de
Santana.

E-mail:
lucianoperfett
o@hotmail.c
om

(75)
991409340

E-mail:
henriqmarqu
es.hm@gmai
l.com

Me chamo Henrique Marques, tenho 25 anos,
sou natural de Feira de Santana - BA, cidade
essa na qual resido atualmente. Trabalho na
área de telemarketing, estou graduando pelo
curso de Licenciatura em História pela
Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), faço parte do Grupo Respeito e
União pela Diversidade (GRUD, organização
atuante no município, sou ex-aluno Renova
BR (Turma 2019 - 20), estou filiado ao Partido
Socialista Brasileiro (PSB), onde componho a
Juventude Socialista Brasileira (JSB). Meu
envolvimento com a militância LGBTIA+ se
deu a partir do momento em que cheguei ao
nível superior, infelizmente de forma tardia,
mas ao mesmo tempo para me compreender
enquanto sujeito dentro de um tecido social
altamente complexo e diversificado.
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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
da
Aliança
Nacional
LGBTI
está
Estatuto
http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/

disponível

em:

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
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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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