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RESOLUÇÃO Nº 09/2022 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL 

DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 

 

A Aliança Nacional LGBTI vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Gregory 

Rodrigues Roque de Souza; 1° Adjunta Letícia Imperatriz (Letícia Ferreira de Souza); e 2° 

Adjunto Weber Lúcio Borges; coordenador Jurídico Titular Humberto Santana Ribeiro Filho; 

1ª coordenadora adjunta jurídica Natália Alves de Freitas; na condição de Coordenação da 

Representação da Aliança Nacional GBTI+ no Estado Minas Gerais, 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 2022 a diretoria executiva da aliança. 

Curitiba, 10 de março de 2022  

Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 
Rafaelly Wiest 

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 

 
Patrícia Mannaro 
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Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 
 
 

Claudio Nascimento 

Diretor de Politicas Publicas 

 

Breve 

biografia da 

Coordenação: 

 
Contatos: 

Whats: 

(31) 983348957 

 

E-mail: 

prgregoryster 

@gmail.com 

Sou Gregory Rodrigues Roque de Souza, 29 anos, Casado 

com Uebert Rodrigues Roque de Souza, Licenciado em 

História, Bacharel em Teologia, Bacharelando em 

Jornalismo, Pós Graduando em Docência do Ensino 

Superior, Gestão Educacional e Políticas Públicas e 

Psicopedagogia Clínica e Institucional. Estou coordenador 

estadual da aliança há dois mandatos, e sigo atuando com 

ações de advocacy junto às esferas do poder 

público/político afim de contribuir para as conquistas dos 

direitos e cidadania da população LGBTI+. Nos últimos 

anos de atuação a frente da coordenação conquistamos 

parcerias com instituições privadas de ensino, o 

direcionamento de emendas parlamentares para execução 

de projetos, e algumas outras parcerias que estão em fases 

avançadas de negociação para assinatura. Sigo também 

atuando em áreas de representação nacional da Aliança 

Nacional LGBTI+ tais como a área de comunicação e 

notas e moções, além de auxiliar também na criação e 

desenvolvimento de programas, como o programa Voto 

com Orgulho. 

 

 

 

Whats: 

(38)99885-4548 

E-mail: 

 

leticiasociologa@ 

gmail.com 

Sou a Letícia Imperatriz 

Mulher Trans, Negra, Periférica, Cientista Social, e 

atualmente Coord. Municipal da Aliança Nacional 

LGBTQ de Montes Claros. Socióloga na Prefeitura 

Municipal de Montes Claros, Socióloga no Programa Fica 

Vivo. Atuou no NEHOM “Núcleo de Estudos a 

Homocultura". 
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Whats:  

(037)9997-

28090 

 

E-mail: 

 
weberborges@par

ademinas.mg.gov.

br 

Sou Weber, Atuei no movimento estudantil de Pará de 

Minas na década de 90 onde trabalhei em prol também 

da causa lgbt logo depois entrei para o movimento de 

terapias alternativas e complementares dando 

prosseguimento em minha atuação em favor da 

comunidade lgbt buscando envolver terapeutas e usuários 

de técnicas naturais e energéticas no atendimento ao 

público lgbt, hoje atuo nos movimentos de 

representatividade de bairros e sigo sem esmorecer na 

defesa da causa em todas as comunidades urbanas e 

rurais de nossa cidade.Atuo como conselheiro municipal 

nas áreas de assistência social e juventude. Fui 

conselheiro municipal de saúde por dois mandatos, hoje 

como servidor público atuo como gerente da Casa dos 

Conselhos Municipais de nosso município e trabalhando 

pela inserção das políticas públicas em favor da 

comunidade lgbt. 

 
 

 

Whats:  

 

(31)994331775 

 

 

 

E-mail: 

 
humberto.ribeiro@s

leepinggiantsbrasil.c

om 

Humberto é Advogado e Diretor Jurídico e de Pesquisas 

do Sleeping Giants Brasil, Humberto atuou na criação e 

execução da campanha #DesmonetizaSikera que levou o 

apresentador lgbtfóbico a perder mais de 200 anunciantes 

em 2021. No mesmo ano, Humberto defendeu e 

conquistou, junto ao TSE, a vedação à violência política 

contra LGBTI+ nas eleições do ano subsequente (2022). 

Atualmente, milita a favor da reformulação dos Termos 

de Uso e Diretrizes das redes sociais. Realiza Advocacy 

para aprimoramento das legislações para regulação da 

internet. Engaja-se com empresas Socialmente 

Responsáveis buscando políticas de combate à 

discriminação, ao ódio e à desinformação. 

 

Whats:  

 

(31)988651833 

 

 

 

E-mail: 

 
nataliafreitasad

vocacia@gmail

.com 

Sou Natália, advogada, bi, vegana, tento atuar junto às 

causas minoritárias. Atuo no direito animal, violência 

contra a mulher e junto à Associação Diversidade. Ainda 

não possuo grande experiência prática, mas muita 

vontade de aprender e crescer junto com a luta, pois a 

cada dia que passa precisamos mais brigar pelos nossos 

direitos, para ficar vivos! 
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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/ 
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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 
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