ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO BRASILEIRA DE
ESCRITORES REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012.

Aos 14 dias do mês de Junho de 2012, tendo como local a Academia Norte
Riograndense de Letras, situada na Rua Mipibu, 443, Cidade Alta – NatalRN, às 16 Horas 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, foi
levantada a questão da reconsideração do escritor Lívio Oliveira em
continuar como sócio da UBE. Continuando, foram apresentados novos
candidatos a sócios da UBE, sendo aprovados por unanimidade os
seguintes novos membros da entidade: Gianini Cunha Costa; Expedito
Moreira de Melo; David Leite; Salizete Maria Freire e Gilvânia Maria
Machado. Ressalva-se que na reunião anterior foram aprovados os novos
sócios Geralda Ferreira; Janilson Dias de Oliveira e Flauzineide Moura
Machado. Em seguida, através da resolução de n° 02/2012 – UBE, foi
acrescentado ao projeto editorial uma nova coleção, denominada
COLEÇÃO ESCRITORA NATI CORTEZ, no que se Refere a Literatura Infanto
Juvenil. Continuando, o presidente Eduardo Gosson informou sobre a
programação referente a um anodo encantamento do escritor Bartolomeu
Correia de Melo, que deverá constar de uma missa na Igreja Nossa
Senhora do Libano, às 18 horas do dia 18.06.2012. Além disso, no V
Encontro de potiguar de Escritores, haverá uma programação específica
sobre o referido escritor, ocasião onde será lançado um livro cujo
conteúdo focalizará diversos artigos publicados por vários autores sobre o
escritor e que será organizado pelos escritores Manoel Marques Filho e
Eduardo Gosson. Em seguida, o escritor Carlos Gomes sugeriu a criação de
uma revista a ser publicada pela UBE, ideia esta que deverá merecer uma
análise posterior sobre o projeto referido. A escritora Lucia Helena propôs
um voto de louvor sobre o momento heroico e ao mesmo tempo tão
sofrido do presidente Eduardo Gosson, pela forma como encarou com o
seu sentimento de aflição adoçado por tanta coragem, fé e poesia, por
ocasião do encantamento do seu filho Fausto Gosson. Em seguida o
presidente Eduardo Gosson agradeceu todos os votos recebidos dos

amigos, por ocasião do falecimento do seu filho fausto. 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.

Manoel Marques da Silva Filho Eduardo Gosson
Secretário-Geral Presidente

