Ata da 11º Reunião da União Brasileira de Escritores – UBE/RN (27.02.2008)Assembléia Geral Extraordinária
Aos 27 dias do mês de Fevereiro de 2008, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Norte – IHGRN, em Natal/RN à 15h30, em segunda convocação ( anexo,
edital), sobre a presidência do escritor Eduardo Gosson que abriu os trabalhos lendo o
edital, cuja finalidade era aprovar o Estatuto da Entidade e outros assuntos correlatos: o
I Encontro Potiguar de Escritores; novos sócios e alguns diplomas especiais. O
Presidente, então, justificou a ausência de alguns membros da Diretoria. Em seguida,
fez um pequeno histórico da UBE/RN desde sua criação aos dias atuais. Sobre o I
Encontro Potiguar de Escritores, o Presidente informou que está organizando com muito
sacrifício, uma vez que a Entidade não dispõe de recursos (em virtude de sua
inexistência jurídica) e que fez uma peregrinação aos órgãos públicos e não conseguiu
quase nada. Afirmou que todas as despesas até agora estão correndo por sua conta; por
último, o Presidente conseguiu com a cooperativa cultural da UFRN as pastas e, com a
livraria Siciliano, a confecção de 500 cartazes, 500 folders, a gravação do evento, a
documentação fotográfica e a filmagem da abertura e encerramento; com o Tribunal de
Justiça, a sessão do Auditório Des. Floriano Cavalcanti. O sócio Enélio Petrovich
sugeriu que na abertura do Encontro fosse registrado figuras históricas que estão
fazendo Centenário este ano. O Presidente ficou de ver junto à livraria Siciliano, a
possibilidade de se confeccionar banners. O Presidente apresentou vinte novos sócios,
ilustre escritores potiguar, justificando um a um, sendo todos aprovados; em seguida, o
Presidente apresentou uma lista de doze personalidades a serem homenageadas no I
EPE, recebendo o diploma de Sócios Honorários: Deífilo Gurgel, Tarcísio Gurgel,
Enélio Petrovich, Diógenes da Cunha Lima, Deputados José Dias e Fernando Mineiro,
Abimael Silva, Dácio Tavares de Freitas Galvão e Des. Osvaldo Soares da Cruz. Sócios
Colaboradores: Ivan Cardoso de Carvalho Júnior e José Pinto Júnior. Sócio Emérito: o
poeta Lívio Alves de Araújo. O Diretor de divulgação da UBE/RN, jornalista e escritor
Nelson Patriota, propôs incluir o nome do escritor Esmeraldo Siqueira e acrescentar
Diva Cunha nas homenagens. O Presidente ponderou que eram excelentes nomes,
preferindo fazer homenagens em separados, no segundo semestre, no Seminário de
Direitos Autorais, que a UBE/RN vai organizar. O Estatuto da UBE/RN foi aprovado
com duas modificações proposta pela escritora Rizolete Fernandes. Por fim, ocorreu um
rateio para pagamento do registro em cartório, no valor de 121,00. Ficou acertado que
seria feito um desconto contabilizado como primeira mensalidade dos seguintes sócios:
Jurandyr Navarro, Manoel Onofre, Enélio Petrovich, Nelson Patriota, Falves Silva e
Edurdo Gosson. Nada mais sendo tratado, eu , Secretária, “ad hoc”, Rizolete Fernandes,
redigir a presente ata que assino com os demais.

