Ata da 12º Reunião da União Brasileira de Escritores – UBE/RN
Assembléia Geral Extraordinário
Aos 17 dias de março de 2008, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do
Norte – IHGRN, em Natal/RN, às 15h, foi realizada a 12º Reunião da UBE/RN, sob a
presidência do escritor Eduardo Gosson, conforme a seguinte ordem do dia: 1.
Informações sobre o I EPE, tendo como local o auditório do Tribunal de Justiça,
momento em que foi explicitado e discutido pelos presentes as dificuldades de ordem
financeira para a realização do evento, que no entanto foram superadas graças ao
empenho do Presidente da UBE/RN que conseguiu a sessão do referido auditório, com a
doação de cafezinho e água mineral por aquela Instituição; doação de pastas e canetas
pela Cooperativa Cultural da UFRN, sob a gestão do escritor José Bartolomeu Correia
de Melo; doação pela livraria Siciliano de cartazes, folders, gravação de falas,
fotografias e filmagens da abertura e encerramento do Encontro; colaboração do
Departamento Estadual de Imprensa – DEI no que conseguiu a publicação do Edital e
do Estatuto da UBE/RN do Diário Oficial do Estado; promessa da Direção da Fundação
José Augusto de publicar os anais do Encontro; sessão de duas funcionárias do IHGRN,
que servirão de apoio ao Encontro; doação de duas faixas e 300 cópias da Lei do Livro,
pelo Deputado Fernando Mineiro.Além disso, o Presidente da UBE/RN apresentou aos
presentes os diplomas a serem conferidos no evento, já devidamente assinados, bem
como informou sobre o seu discurso a ser proferido sob o título de “ Construindo o
Sonho”. O Presidente propôs ainda a contribuição pelos sócios presentes da quantia de
10,00 (Dez reais) por pessoa, para fazer face a algumas pequenas despesas do Encontro,
valor este que seria descontado na mensalidade do mês de Março da UBE/RN,
momento em que os presentes fizeram doações acima do solicitado, tendo arrecadado o
total de R$155,00 ( Cento e cinqüenta e cinco reais). Em seguida foram aprovados três
novos sócios que passaram a compor os quadros da UBE/RN: Pablo Capistrano,
Demétrio Diniz e Jeanne Araújo. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja a
ata é assinada por mim, Manoel Marques da Silva Filho e pelo Presidente Eduardo
Gosson.

