Ata da 18º Reunião da Diretoria da União Brasileira de Escritores
Aos 12 dias do mês de agosto de 2009, tendo como local a sala de reunião do
Memorial da Justiça Des. Vicente de Lemos, localizado na Rua Padre João Manoel, s/n,
Cidade Alta, anexo do Tribunal de Justiça, foi realizada a 18ª reunião da União
Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte – UBE/RN, sob a presidência do
Escritor Eduardo Gosson, com a seguinte ordem do dia: 1. Informes; 2. Normas
eleitorais; 3. II Encontro Potiguar de Escritores – II EPE. Antes,porém, foi lida e
aprovada a Ata da Assembléia Geral Extraordinária da UBE/RN do dia 24 de julho de
2009.Em seguida o Presidente passou os seguintes informes: 1.A UBE/RN foi
reconhecida de Utilidade Pública através da Lei Municipal 5.935/2009 e, em breve, Lei
Estadual; 2.A UBE/RN obteve na Receita Federal o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ 11.034.721/0001-39. Após os informes, distribuiu com a diretoria as
Normas elaboradas pela Comissão Eleitoral que disciplinará o pleito do dia 26 de
outubro, quando haverá escolha de novos dirigentes para o biênio 2010/2011. Após
análise as mesmas foram aprovadas e, por consenso, definiu-se a posse da nova
diretoria na abertura do II Encontro de Escritores. Em seguida o Presidente apresentou
a Programação do II Encontro Potiguar de Escritores, que ocorrerá no auditório da
Aliança Francesa, de 27 a 30 de outubro, sendo a mesma enriquecida com diversas
sugestões por parte dos diretores: A escritora Anna Maria Cascudo Barreto sugeriu
trocar a palestra Neblina na Vidraça por O Colecionador de Crepúsculo; o escritor
Carlos Gomes sugeriu que cada escritor doasse uma determinada quantia de livros
para serem comercializados e a renda revertida em prol da entidade. Por fim, os
escritores Carlos Gomes e Anna Maria Cascudo Barreto sugeriram os nomes dos
escritores Rostand Medeiros e Frederico Nicolau, autores do livro Os Cavaleiros do
Céu para ingressarem na UBE/RN, além da escritora Lúcia Helena. Nada mais sendo
tratado, encerrou-se a reunião, cuja Ata vai assinada por mim, Secretário Geral Manoel
Marques da Silva Filho e pelo Presidente Eduardo Gosson.

