Ata da 16º Reunião da União Brasileira de Escritores- Assembléia Geral Ordinária
Aos 29 dias do mês de abril de 2009, na sede da Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras, em Natal, RN, às 14:30 horas, foi realizada a 16ª reunião da União Brasileira de
Escritores, Assembléia Geral Ordinária, tendo sido aberta com a leitura da ata da
reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Eduardo Gosson
fez uma explanação das dificuldades enfrentadas para o registro do estatuto da UBE,
mas que foram finalmente resolvidas, e no dia 13 do corrente foi emitida a certidão de
registro da entidade. Eduardo adiantou que a próxima etapa será a obtenção do
pedido do reconhecimento de Utilidade Pública para a UBE, que o ofício será entregue
ao Vereador Franklin Capistrano no dia 30 do corrente. Anna Maria Cascudo propôs
que a UBE-RN publique uma antologia de sócios da UBE/RN, a exemplo do que fazem
entidades culturais de outros estados. Nelson Patriota defendeu uma discussão ampla
visando à divulgação do Jornal O Galo como veículo próprio da UBE-RN. Propôs
também que o jornalista Marcus César Cavalcante, sócio da UBE/RN seja convidado
para uma próxima reunião a fim de ver a contribuição que ele pode dar a esse jornal.
Eduardo Gosson falou do encontro que teve com César Revoredo, Presidente de
FUNCART, com vistas a fazer o Encontro UBE – FUNCART, fundindo o Encontro
Potiguar de Escritores com o encontro Nacional de Escritores. A proposta de Eduardo
não foi internamente recebida, mas abriu-se a porta para uma nova conversa. Foram
aprovados novos sócios: José da Luz e Paulo de Tarso Correia de Melo, sendo
aprovados por unanimidade. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja Ata
vai assinada por mim, Nelson Patriota, em substituição do Secretário Geral Manoel
Marques da Silva Filho e pelo Presidente Eduardo Gosson.

