
RESOLUÇÃO Nº 17/2022

ESTADO DO AMAPÁ

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL DA ALIANÇA
NACIONAL LGBTI+

A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular: Bryan
Rafael Oliveira Marques ; 1° ADJUNTA: Suzanne Dblue Amoras ; 2° ADJUNTO: Ivon Souza
Cardoso ; 3° ADJUNTA: Geiza Vitória Miranda de Lima ; Coordenador Jurídico do Estado
do Amapá: Dr Thierry Amoras Vales Lira na condição de Coordenação da Representação da
Aliança Nacional LGBTI+ no Estado do Amapá, 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 31 de
novembro de 2022, 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.

Solicitamos a atenção na leitura das seguintes resoluções n° 41/2020 Sobre
representações e Advocacy e Controle Social e n° 003/2021 Dispõe sobre a política de
integridade, conformidade, gestão de risco e de sustentabilidade das ações
desenvolvidas pela Aliança Nacional LGBTI. (link na última página)

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



Curitiba, 09 de Abril

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:

Bryan Rafael Oliveira
Marques

Contato:
(96)981210594

E-mail:
bryanolvr@gmail.com

Já atuei como Técnico de Referência em Políticas
Públicas para a população LGBTQIA+ no Governo
do Estado. Já integrei o Conselho Municipal de
Macapá e o Estadual LGBTQIA+, sendo
vice-presidente do segundo. Atualmente sou o
Coordenador Geral da Parada do Orgulho
LGBTQIA+ de Macapá e também Diretor de
Articulação junto à UNALGBT-AP.
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Breve biografia da 1°
Adjunta:

Suzanne Dblue Amoras

Contato:
(96)999741445

E-mail:
suzannedblue@hot
mail.com

Sou cabeleireira , atualmente trabalhando como
auxiliar administrativa no Incra_Amapá,Conselheira
municipal e estadual lgbt, militante dos movimentos
sociais( lgbt, mulheres e negro) atuei na luta pela
conquista do nome social na carteira de identidade
no estado, na luta junto a promotoria de justiça pelo
acesso ao banheiro público, ações de atendimento
de saúde à população trans entre outros.

Breve biografia da 2°
Adjunto:

Ivon Souza Cardoso

Contato:
(96)98425-6437

E-mail:
ivon.gestorlgbtap@gmai
l.com

Sou integrante do movimento LGBT desde 2008
estando à frente de grupos de luta LGBT no estado
do Pará e agora do Amapá. Coordenei o projeto
Somos pelo Grupo Homossexual do Pará e fui o
primeiro coordenador da livre orientação sexual da
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no
Estado do Pará em como na oportunidade
coordenamos a 1a Conferência Estadual LGBT do
Pará. No estado do Amapá assumi a Coordenação
municipal LGBT de Macapá e hoje estamos na
diretoria da UNA LGBT AMAPA bem como somos
conselheiro titular do Conselho estadual LGBT do
Amapá pelo poder público da Secretaria estadual
de saúde do Estado.
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Breve biografia da 3°
Adjunta:

Geiza Vitória Miranda
de Lima

Contato:
(96)984040537

E-mail:
vitoriamrd01@gmail.co
m

Sou acadêmica de pedagogia, presidente do
Centro acadêmica de Pedagogia do Campus
Santana da UNIFAP. Fui diretora da UNE de 2020 a
2021, fui coordenadora de finanças do DCE da
UNIFAP também.

Sou da luta desde 2019 e assumida como
bissexual em 2018. Hoje percebo ainda mais a
necessidade de estar na luta LGBTQIA+ de forma
organizada e me coloco à total disposição para
somar com a Aliança.

Breve biografia do
Coordenador da área
jurídica:

Thierry Amoras Vales
Lira

Contato:
(96) 991573919

E-mail:
Thierryvalles@outlook.c
om

Me chamo Thierrry Amoras Vales Lira, sou do
Município de Amapá. Atualmente moro em
Macapá, tenho 25 anos, sou Graduado em Direito e
trabalho como auxiliar jurídico.
Participo da inclusão e desporto lazer do Time de
futebol LGBT da cidade de Macapá, Sereias da
Areias, trabalhar na inclusão no esporte, e
igualdade social, trabalhamos no diálogo e também
na conduta social de cada membro de nossa
equipe nosso time existe há 5 (cinco anos)
realizando este trabalho social em nossa cidade.
Faço parte como jogador e como secretário geral
do Queimadao da Paz de Macapá, Um movimento
Que existe a 25 (vinte e cinco anos) já em nossa
cidade levando alegria entretenimento a todo nossa
sociedade com jogos e movimentos em prol do
nosso seguimento, uma luta árdua que construímos
todos os dias nos dois esportes e projetos que
incluir, apoiar, ajudar e auxiliar jovens do nosso
segmentos e simpatizantes.
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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
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