Ata da 14º Reunião da União Brasileira de Escritores- Assembléia Geral Ordinária
Aos trinta dias do mês de abril de 2008, na sede da Academia Norte-Riograndense de
Letras, em natal, às 17 horas, foi realizada a 14ª Reunião da União Brasileira de
Escritores, na condição de Assembléia Geral Ordinária, que tendo sido o seu início
estabelecido para as 16:30 horas, iniciou-se, com qualquer número de presentes às 17
horas. Aberta a reunião foi lida pelo Secretário geral da UBE a ata da reunião anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente da UBE Eduardo Gosson
prestou informações sobre providências tomadas em decorrência do recente Encontro
Potiguar de Escritores, quanto a montagem de um álbum relacionado ao aludido
encontro, onde são incluídos as palestras, fotos e artigos jornalísticos sobre o evento.
Como outro ponto da reunião, os presentes fizeram uma avaliação do Encontro de
Escritores, momento em que foi bastante elogiada a atuação do presidente da UBE
Eduardo Gosson, cuja participação foi de fundamental importância para seu sucesso,
tendo sido aprovado unanimemente pelos presentes um Voto de Louvor ao mesmo.
Prosseguindo, a escritora Anna Maria cascudo Barreto sugeriu que fosse feita uma
campanha de doações de livros para o acervo da UBE o que foi aprovado por todos os
presentes. Ainda sobre o Encontro de Escritores, foi feita uma análise da importância
política do Encontro, onde considerou-se que prevaleceu a discussão de temas
específicos relacionados aos escritores e aos seus interesses e reivindicações. No
momento seguinte submeteu-se à Assembléia Geral a aprovação de novos sócios para
UBE, quando unanimemente aprovou-se a inclusão dos seguintes escritores: 1) José
Adalberto Targino Araújo, sócio de nº 75; Miguel Josino Neto, sócio de nº 76; Roberto
Lima de Souza, sócio de nº 77; Regina Maria de Souza Lima, sócia de nº 78 e Cláudio
Damasceno, sócio de nº 79. Em continuidade, o presidente da UBE informou sobre a
aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado, da Lei do Livro, de autoria dos
Deputados Fernando Mineiro e José Dias, a qual já está encaminhada para o sansão da
governadora, fazendo-se necessários algumas mobilizações no dia “D”. O presidente
comunicou ainda que na próxima reunião serão dadas informações sobre o aspecto legal
da entidade e que será aberta uma conta bancária da mesma visando entre outras coisas,
o recolhimento das mensalidades. Encerrando a reunião, o presidente informou ainda
que no dia 25 de julho- dia do escritor, haverá um encontro onde serão feitas
homenagens e onde ocorrerão palestras de escritores. Nada mais sendo tratado, foi
encerrada a reunião, cuja ata foi assinada por mim, Manoel Marques da Silva Filho,
Secretário Geral e pelo Presidente Eduardo Gosson.

