Ata da 10º Reunião da União Brasileira de Escritores- UBE/RN (Natal,
12.12.2007).
Aos doze dias do mês de Dezembro de 2007, na sede do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, às 15h, foi realizado a 10ª Reunião
da UBE/RN, sob a Presidência do escritor Eduardo Gosson, que propôs a seguinte
ordem do dia: 1- aprovação dos novos sócios; 2. Lei do autor e livro Potiguar; 3.
Registro da entidade; 4. Contribuição financeira dos sócios; 5. I Encontro Estadual de
Escritores Potiguares; 6 . Escolha do novo presidente; 7.diretor de representações
regionais. Foram aprovados dezesseis novos sócios, nomes expressivos da Cultura
Potiguar. O Presidente informou que está mantendo contato com os Deputados
Fernando Mineiro e José Dias, no sentido de apresarem a tramitação da lei do autor e do
livro potiguar para que a mesma seja sancionada dentro do I Encontro Estadual de
Escritores. Todos aprovaram que o registro da Entidade deve ser feito logo após o
Carnaval, precedido de um edital convocando os associados para uma assembléia geral
extraordinária.Em relação à contribuição social todos aprovaram que o valor seria de 10
reais e que deverá ser cobrada logo após o registro. Dando prosseguimento o presidente
apresentou uma minuta do I Encontro Potiguar de Escritores, que recebeu inúmeras
sugestões sendo todas acatadas. Estando vago o cargo de presidente da UBE/RN, com a
renúncia do poeta Lívio Oliveira, em 17 de Setembro de 2007, através de carta
veiculada na internet e avisos em reuniões anteriores, além de telefonema ao SecretárioGeral Eduardo Gosson. Apresentando o ensejo o escritor Eduardo Gosson propôs o seu
nome o cargo de Presidente da UBE/RN, sendo aceito por unanimidade. Após os
agradecimentos de praxe, o novo presidente fez um apelo ao poeta Lívio Oliveira para
que continuasse ocupando um cargo na Entidade e sugeri-lhe o de diretor de
representações regionais. Aprovou-se ainda uma moçam de repúdio aos ataques que a
família de Câmara Cascudo vem sofrendo na imprensa. Rejeitou-se, por maioria,
colocar o nome de Padre Monte da lei do livro e do autor potiguar. Essa proposição foi
encaminhada pelo sócio da UBE/RN, escritor Jurandir Navarro. Foi eleito para
Secretário-Geral da UBE/RN, o escritor Manoel Marques da Silva Júnior. Nada mais
sendo tratado, encerrou-se a Reunião cuja ata vai assinada por mim, Secretário-Geral,
Manoel Marques da Silva Júnior e pelo Presidente Eduardo Gosson.

