Ata da 15º Reunião da União Brasileira de Escritores- Assembléia Geral Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2008, na sede da Academia NorteRio-Grandense de Letras, em Natal, RN, às 16:30 horas, foi realizada a 15ª Reunião da
União Brasileira de Escritores- UBE/RN – Assembléia Geral Ordinária. Tendo sido o seu
início estabelecido para às 16:00 horas, começou com qualquer número de presentes
às 16:30horas, tendo sido lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, foi feita a apresentação dos novos candidatos a sócios,
sendo aprovados unanimemente, pela seguinte ordem: Sócio de nº 80- Marcus César
Cavalcanti de Morais; Sócio de nº 81: Claudionor Barroso Barbalho; Sócia de nº82Daliana Cascudo Roberti Leite; Sócia de nº 83: Sônia Maria de Oliveira Óthon; Sócia de
nº 84: Maria Veneranda de Araújo. O presidente da UBE Eduardo Gosson, comunicou
que no dia 1º de outubro, 4ª feira, por iniciativa da UBE, será realizada uma palestra
do Prof. José Luiz Costa, sobre a reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, às 18:00
horas, no Shopping Midway. Comunicou ainda que no dia 22 de outubro, às
19:30horas, haverá o lançamento do Livro “Traços e Perfis da OAB-RN”, do escritor
Carlos Roberto de Miranda Gomes, tendo como local o América Futebol Clube. Em
seguida, o presidente leu correspondência do escritor Manoel Onofre de Souza Jr., que
comunicou a sua renúncia ao cargo de 1º Vice-Presidente da UBE/RN, datada de 18 de
maio de 2008, como também comunicado do poeta Lívio Oliveira, que renunciou ao
cargo de membro do Conselho Consultivo da mesma entidade, momento em que foi
indicado o nome de Jurandir Navarro, para o cargo de Vice-Presidente, com a
aprovação dos presentes, ficando o cargo no Conselho Consultivo para posterior
escolha. O presidente da UBE comentou ainda sobre a questão da oficialização da UBE
como entidade formal, enfatizando a questão do registro, situação que ainda se
encontra em fase conclusiva, pelo fato do cartório haver recusado a ata manuscrita e
exigido uma ata datilografada ou digitada. O presidente da UBE comunicou ainda a
realização de um debate entre os candidatos à prefeito de Natal, caso haja o segundo
turno das eleições, no dia 14 de outubro do corrente, onde serão enfatizados temas
relacionados à cultura e aos escritores, tendo distribuído uma proposta preliminar
sobre o possível evento, para que os presentes pudessem dar contribuições sobre o
conteúdo do debate, que deverá ser realizado em parceria com a Academia Norte-RioGrandense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico, Conselho Estadual de Cultura,
Instituto Câmara Cascudo (ludovicus) e Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio
Grande do Norte – SPVA-RN. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja ata
é assinada por mim Manoel Marques da Silva Filho- Secretário Geral e pelo Presidente
Eduardo Gosson.

