ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010.
Aos dezessete dias do mês de junho de 2010, tendo como local o memorial
Desembargador Vicente Lemos, situado na Rua Padre João Manuel S/N, Cidade Alta –
Natal-RN, às 16 Horas e trinta minutos e com qualquer número de presentes, foi
realizada reunião da diretoria da União Brasileira de Escritores. Iniciada, foi lida a ata
da reunião anterior e aprovada por unanimidade. Em seguida o escritor Francisco
Alves Fez uma explanação sobre o Fundo Municipal de Cultura e distribuiu entre os
presente uma carta aberta direcionada por diversas entidades, mediante a qual se
formalizou ao Conselho Municipal de Cultura proposta de realização de um encontro
com o objetivo de abrir-se um diálogo público com agentes culturais, artistas e
entidades representativas, para análise do Decreto que regulamenta a lei que instituiu
o Fundo de incentivo à cultura. Continuando a reunião, foi feita inicialmente a
avaliação do projeto do Jornal O GALO, onde a partir da discussão dos seus detalhes,
definiu-se a composição da equipe editorial do jornal composta por cinco membros,
sendo um editor, dois sub-editores e mais dois membros componentes. Em seguida foi
definido que o escritor Francisco Alves faria uma revisão na proposta de resolução que
será submetida à diretoria da UBE na próxima reunião, para aprovação final. Decidiuse que o projeto do jornal O GALO será direcionado aos benefícios da 4.838, programa
DJALMA MARANHÃO. Para a devida aquisição dos recursos ficou estabelecido que a
UBE irá utilizar um captador de recursos credenciado. A seguir foi discutida a
denominação da marca do selo editorial da UBE, sendo escolhida a marca NAVE DA
PALAVRA, aprovada por unanimidade. Em face da hora prevista para a reunião haver
sido extrapolada em detrimento das necessárias discussões, ficou estipulado pelos
presentes uma nova reunião a ser realizada no próximo dia 24 do corrente, às 15:00
horas no mesmo local. Nada mais sendo tratado, foi encerrada a reunião, cuja ata é
assinada por mim, Manoel Marques da Silva Filho, Secretário – Geral e pelo
Presidente, Eduardo Gosson.
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