
RESOLUÇÃO Nº 03/2023

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA MULHERES TRANS E TRAVESTIS
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear Layza Lima (Coordenadora
Titular) Lana Larrá Baia Amorim (1ª Suplente), Ariel Luz (2ª Suplente), Maria Eduarda
de Camargo Panhan (3ª Suplente) e Cleo Araujo (4ª Suplente) na condição de
Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI+ Brasil na Área de Mulheres
Trans e Travestis “Alessandra Makkeda” 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.

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.

Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 30 de outubro
de 2024, concomitantemente com o mandato da atual diretoria.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2023

Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+

Patrícia Mannaro
Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+

Rafaelly Wiest
Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+
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Layza Lima

Contato:
(27) 997942219

E-mail:
layzadicastro87@gm
ail.com

Servidora pública, ativista LGBTI, Conselheira da
Mulher e de Direitos Humanos da Serra ES,
Representante do Movimento Popular de Serra
ES. Atua como Coordenadora da Aliança Nacional
LGBTI no ES.

Lana Larrá Baia
Amorim

Contato:
(91) 981880331

E-mail:
lanalarra@gmail.com

Lana Larrá travesti preta periférica ativista LGBTI+
1° coordenadora adjunta da Aliança Nacional
LGBTI+ Pará.

Ariel Luz

Contato:
(62) 996717398

E-mail:
arielluzgyn@hotmail.
com

Ariel Luz, mulher Trans, Produtora Cultural desde
1996, realizou diversas atividades no cenário
LGBTI+ tendo atuado no campo artístico como a
Drag Queen Lady Maligna (Technolight 1997),
onde promoveu shows, festas e participado de
concursos de Miss e outros eventos. No ano 2000,
foi a Produtora Executiva e Idealizadora do site
Saindo do Armário, pioneiro sobre cultura LGBTI+
e cobertura de eventos dessa comunidade em
Goiás. Já em 2009, idealizou e foi a Editora-Chefe
do blog O Confessionário, trabalhando com
assessoria de imprensa e jornalista, como
produtora de eventos e concursos de beleza como
o Mr. Brasil Diversidade (2010 / 2011) em parceria
com grandes empresas nacionais. Também
empresariou e produziu a banda goiana Two
Wolves onde conseguiu fechar um contrato com
uma gravadora internacional. Em 2019 idealizou e
lançou o site iConnect Gyn canal de cultura,
notícias e turismo em Goiás. Já em 2021 trabalhou
com Produção e Comunicação das redes sociais
DIGO (Festival Internacional de Cinema de Goiás)
e Morce-GO Vermelho Goiás Horror Film Festival.
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Entre 2021 e 2022, produziu e organizou um
concurso de Miss para mulheres Trans, o
TransMISSion. Onde teve a oportunidade de criar
a primeira feira de empregos voltadas para a
comunidade LGBTI+ de Goiás dentre várias outras
ações de cunho social e também criou o canal no
YouTube onde discutia transgeneridades com
personalidades do meio. Em 2022 também foi
candidata a deputada federal, onde pode exercitar
suas técnicas de oratória e social media, tendo
recebido 2021 votos e sido a mulher LGBTI+
candidata a cadeira mais votada. Atualmente
trabalha com comunicação, cultura, marketing, RH
e engajamento, e nas horas vagas é corretora de
imóveis.

Duda de Camargo
Panhan

Contato:
(11) 991428737

E-mail:
ong.teatroevida@gm
ail.com

Sou mulher trans professora, casada, servidora
municipal da cidade de salto interior de SP,
trabalho há mais de 20 anos na área de educação,
sou formada em pedagogia e em licenciatura em
Teatro/Arte educação, pós graduação em
musicalização infantil e mestranda em educação,
sou ativista pela educação, mulheres, diversidade
e pelos direitos humanos. Faço parte da Aliança
nacional LGBTQIA+ e da organização da parada
LGBTQIA de Salto.

Cleo Araujo

Contato:
(54) 991613078

E-mail:
cleoaraujors@bol.co
m.br

Sou uma mulher travesti, Conselheira estadual
LGBTI+, presidenta do conselho municipal de
direitos humanos, presidenta nacional da rede
rntthp, coordenadora da ong construindo
igualdade, Idealizadora da casa de acolhimento
LGBTI+, vereadora suplente.

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA ÁREA TRIPÉ CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS DA ALIANÇA
NACIONAL LGBTI+

A Coordenação de Representação deverá cumprir e fazer cumprir os Critérios e Requisitos
para Coordenadores/as de Representações.
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A Coordenação de Representação terá como responsabilidades, entre outras:

Cumprir e fazer cumprir o estatuto;

Cumprir e fazer cumprir os planos de trabalho específicos da área em questão;

Indicar para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as representações de
Adjuntos/as/es 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 Área Temática;

Manter diálogo constante com a diretoria e com as outras coordenações temáticas e
específicas, consultando e mantendo a diretoria informando sobre a atuação da Área 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. As atividades da Área também incluem:

Coordenar e atualizar o grupo específico do whatsapp (Área Tripé da Cidadania LGBTI+
para Municípios e Estados)
https://chat.whatsapp.com/DhTfEIlIfHT9oZd5HQcauw

Entre outras...

Estatuto:

O Estatuto da Aliança Nacional LGBTI está disponível em:
http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/

Formalização de Afiliações e Parcerias:
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Link para Afiliação (pessoa física):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVb
C31S2uxRg/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-oG
R110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
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