ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011.
Aos 13 dias do mês de abril de 2011, tendo como local o Auditório da Aliança Francesa,
situado na rua Porengi, bairro de Petrópolis, em Natal-RN, às 17 Horas e com qualquer
número de presentes, foi realizada ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, com o objetivo de
discutir a seguinte pauta: Informes, Eleição de novos sócios, prestação de contas do
exercício de 2010 e informação sobre a proposta de filiação da UBE à Federação das
Entidades Culturais. Iniciada, foi lida a ata da reunião anterior e aprovada por
unanimidade. Em seguida, o presidente Eduardo Gosson informou sobre sugestões
que a UBE deverá dar ao Governo do Estado sobre projeto que envolve estudantes da
rede pública de ensino, relacionado ao tema DO OFÍCIO DE ESCREVER, que deverá ser
discutido com segmentos do governo das áreas de educação e cultura, incluindo a
Universidade Estadual. Continuando, informou sobre recente convênio feito com a
Caixa Econômica Federal para cobrança da anuidade da UBE mediante boleto.
Informou ainda sobre a possibilidade de conseguir-se por parte do governo do Estado,
um terreno para construção da séde da UBE-RN, mediante doação configurada em lei.
Comentou em seguida sobre a questão do pleito de filiação da UBE à Federação das
Entidades Culturais do RN, tendo marcado reunião extraordinária para decidir tal
proposta em data de 04.05.2011. Procedeu-se a seguir eleição dos seguintes novos
sócios: Agueda Maria Mousinho Zerôncio, Cefas Carvalho da Silva e José Rocha
,
sendo aprovados por unanimidade. Prosseguindo-se na pauta foi realizada a prestação
de contas do exercício de 2010, tendo-se obtido a aprovação unânime dos presentes.
Em seguida o presidente teceu considerações sobre o jornal O GALO, que no momento
encontra-se em fase de captação de recursos de possíveis financiadores e sobre o selo
editorial e as alernativas de publicações. 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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