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RESOLUÇÃO Nº 059/2020  
 

 

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE LGBTI+ 

BUDISTA DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 

 

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

Fernandes Pereira (Zé Will), na condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional 

LGBTI+ Brasil na Área de LGBTI+ BUDISTA 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 21 de novembro de 2020, 

concomitantemente com o mandato da atual diretoria. 

 

 

Curitiba, 20 de abril de 2020. 

 

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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Breve 

biografia da 

Coordenação: 

 
Whats: 

 

(61)996736877 

 

E-mail: 

 

livrosdoze@gmai

l.com 

 

contato@zewill.c

om.br  

 

 

 

Wilian Fernandes Pereira (Zé Will) é filósofo e escritor. Seu 

livro "As chaves do armário: dicas úteis para amigos, curiosos 

e simpatizantes" ganhou menção honrosa no Prêmio 

"Educando para o Respeito à Diversidade Sexual" de 2013, 

promovido pela GALE (The Global Alliance for LGBT 

Education) e pelo IBDSEX (Instituto Brasileiro de 

Diversidade Sexual). É professor de inglês certificado pela 

Universidade de Cambridge (CELTA - Certificate in the 

Teaching of English to Speakers of Other Languages), com 

experiência de mais de 20 anos na área. Gosta muito de tocar 

flauta transversal, de pessoas e de promover o Linux e o 

software livre em geral. Atualmente, ele escreve um livro de 

memórias e uma ficção científica. Contate-o em 

contato@zewill.com.br 

 

 

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO  

DA ÁREA DE LGBTI+  BUDISMO 

 

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 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; 
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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 de LGBTI+  Budismo) 

 

    

 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: 

 

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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