Ata da 23º Reunião da Diretoria União Brasileira de Escritores- UBE, realizada
em Natal-RN, no dia 26 de novembro de 2009.
Aos dias 26 de novembro de 2009, tendo como local a Sala de reuniões do Memorial
Des. Vicente Lemos, st° na Rua Padre João Manoel, S/N, Cidade Alta- Natal-RN, às
16:30 horas e com qualquer número de presentes, foi realizada a última reunião do ano
da UBE/RN. Iniciada a reunião foi lida a ata de reunião anterior que foi aprovada com
emenda. Iniciada a pauta foi lembrada a omissão de não se haver incluído na ata anterior
sugestões do escritor Carlos Gomes para o III Encontro de Escritores, como também
sugestões para a composição do Selo da UBE, tirando as duas páginas de sugestões
arquivadas nos artigos da entidade, no sentido de serem oportunamente retomadas para
aprofundamento através de deliberações da Diretoria. Em seguida foi aprovado o nome
da nova associada da UBE, de número ____ Cláudia Magalhães de Oliveira, por
unanimidade. Logo após foi discutida sugestões de criação de um Blog da UBE, sendo
designada uma Comissão para de efetuar a sua estruturação imediata, composta pelos
escritores Paulo Jorge Dumaresq (Coordenador) e pelos membros Eduardo Gosson,
Francisco Alves e Carlos Gomes. Continuando a pauta da entidade que deverá preservar
o nome do Jornal “O Galo”, sendo para sua efetivação constituída Comissão composta
pelos escritores Nelson Patriota (Coordenador) e pelos membros Francisco Alves,
Manoel Marques Filho, Carlos Gomes, Anna Maria Cascudo e Jurandir Navarro. Em
seguida foi aceita sugestões do Associado Francisco Alves, para criação de um Selo
Editorial, ficando designada uma comissão formada pelos escritores Francisco Alves
(Coordenador) e pelos membros Carlos Gomes e Eduardo Gosson. Continuando a
reunião foi sugerida a criação de um programa de TV da UBE, proposta que ficou para
ser aprofundado no início do próximo ano. A Diretora da Tesouraria, retificando, a 1ª
Tesoureira Jânia Maria Souza da Silva apresentou à Diretoria a situação financeira da
entidade, mostrando o balancete e informou ainda sobre os detalhes da conta existente,
ressaltando ainda que os depósitos dos sócios devem ser feitos na conta de nº 874-0,
Agência da Caixa Econômica da Ribeira número 033, em nome da União Brasileira de
Escritores. No encerramento da reunião, sugeriu-se um encontro de comemoração
Natalina da Diretoria da UBE, que ficou definido para o dia 01/12, às 18:00 horas, no
Restaurante Mangai. 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.

