
RESOLUÇÃO Nº 12/2021

ESTADO DO SANTA CATARINA

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
ESTADUAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular
Marcelo Pacheco de Freitas; 1° Adjunta Karla Muniz; 2° Adjunto Joel Eyroff,
Coordenador Jurídico Pedro Henrique Cardoso Hilário na condição de Coordenação da
Representação da Aliança Nacional LGBTI+ no Estado de Santa Catarina, 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 e
em consenso com outras pessoas que compuseram a Coordenação Estadual.

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 2022.

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 Políticas Públicas

Breve biografia da
Coordenação:
Marcelo Pacheco de
Freitas

Contatos:
48-9-919-6703

E-mail:marcelopachecod
efreitas@gmail.com

Sou Marcelo Pacheco de Freitas tenho 61
anos - Naturalidade: Florianópolis (SC)
Gênero: Homem - Orientação sexual:
Homossexual
Endereço: Centro - Florianópolis – Santa
Catarina
Formação Acadêmica: Eng. Elétrica
(incompleto) - De 1980 à 1983;
Profissão: Técnico em Telecomunicações e
Elétrica;
Participação em Projetos, Movimentos e
ONG's:
- Membro da RNP+BRASIL (Rede Nacional de
Pessoas Vivendo com HIV/AIDS) - desde
2012;
- Membro da Estrela Guia (Associação emProl
da Cidadania e dos Direitos Sexuais) - desde
2019;
- Membro da ADEH (Associação em Defesa
dos Direitos Humanos com Enfoque na
Sexualidade) - de 2016 à 2018;
- Membro do Fórum Diversidade Grande
Florianópolis - Clomissão organizadora das
Paradas da Diversidade de Floripa - desde
2015;_
- Conselheiro Titular no Conselho Municipal de
Saúde de Florianópolis - desde 2019;
- Membro da Aliança Nacional LGBTI+
- Seminário " Despertar para o Combate à
Violência de Gênero" - Floripa;
- Seminário Macroregional Sul da Política
Nacional de Humanização - Santa Maria (RS);
- V Encontro Regional Sul de Pessoas LGBTI
Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS;
- REDEmencionando O FEMININO: Coalisões
e Respostas;



Breve biografia
1° Adjunta:
Karla Muniz

Contatos:
49-9-977-1589

E-mail:kirahkiss@gmail.
com

Sou Karla Muniz, Drag Queen há 25 anos, Ex.
Presidenta da UNA-LGBTI de Chapecó SC,
empresária do ramo de banho e tosa em animais
e esteticista de animais há 10 anos.
Fundadora de um projeto social de sua autoria,
onde ensina a comunidade LGBTI+  capacitação
em banho e tosa de animais para a inserção no
mercado de trabalho.

Breve biografia
2° Adjunto:
Joel Eyroff

Contatos:
47996664221

e-mail:
joeleyroff@gmail.com

Sou Joel Eyroff, advogado e professor
(Univali e Instituto Federal Catarinense -
IFC), militante de movimentos sociais desde
2001, atualmente coordena projetos no
Instituto Araxá de Inovação Social
(Itapema/SC). Membro do Grupo de
Trabalho de Educação & Diversidade do
IFC.

Breve biografia
Coordenador
jurídico:Pedro Henrique
Cardoso Hilário

Contatos: 48 99682-2202

E-mail:
phenriquehilario@gmail.c
om

Sou Pedro Henrique Cardoso Hilário,
Advogado, Mestre em Direito (área de
concentração em Direitos Humanos e
Sociedade) pela Universidade do Extremo
Sul Catarinense - PPGD/UNESC.
Especialista em Direito Público Aplicado
pela Escola Brasileira de Direito - EBRADI e
em Direito Penal e Processual Prático
Contemporâneo pela Universidade de Santa
Cruz do Sul - UNISC. Professor de Direito
Constitucional e Direitos Humanos.
Pesquiso sobre Direitos LGBTI+ interligado
ao Direito da Criança e do Adolescente
desde 2017. Ministro palestras sobre
Direitos LGBTI+.

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO ESTADUAL

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 para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as coordenações
municipais de representação 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 Unidade da Federação. Ex. do Paraná: email:
PR-aliancalgbti@yahoogrupos.com.br; Ex. de São Paulo: whatsapp: SP Aliança Nac LGBTI;

Manter diálogo constante com a diretoria e com as outras coordenações temáticas e
específicas, consultando e mantendo a diretoria informando sobre a atuação na unidade da
federação 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.

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/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmV
aeLJ- oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
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