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A vereadora Professora Eleika Bezerra Guerreiro, que tem assento nesta Casa Legislativa pelo
partido PSL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, vem, respeitosamente,
requerer que, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja agendada para o dia 03 de dezembro
de 2018, às 18h, uma Sessão Solene sobre “Zila Mamede: 90 anos de leitura e literatura”, a ser
realizada no dia 03 de dezembro de 2018, às 18h, no Plenário desta Casa Legislativa.
JUSTIFICATIVA
Zila Mamede nasceu em 1928 em Nova Palmeira, município fundado por seu avô e por seu
padrinho de batismo, hoje município do estado da Paraíba. Apesar de seu pai ser de Caicó e seu
avô materno de Jardim do Seridó, ambas cidades do interior do Rio Grande do Norte, as duas
famílias se juntaram na Paraíba, onde Zila viria a nascer.
Foi após concluir seus estudos secundários que ela começou a ser apresentada à literatura. Isto
se deu por obra de seu padrinho de batismo, Francisco de Medeiros Dantas, quando ela passou
algum tempo com ele entre as capitais João Pessoa e Recife. Zila começou a escrever aos 21
anos, ao retornar a Natal, após uma tentativa frustrada de ser freira.
Entre 1955 e 1956, cursou biblioteconomia no Rio de Janeiro e fez ainda uma especialização nos
Estados Unidos. Depois disso, voltou para Natal, onde reestruturou as duas maiores bibliotecas
da cidade: a biblioteca central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje tem seu
nome, e a biblioteca pública estadual Câmara Cascudo. Ela publicou livros sobre o assunto, foi
membro do Conselho Federal de Biblioteconomia, trabalhou no Instituto Nacional do Livro, em
Brasília, e seu nome tornou-se referência. A Biblioteca Central Zila Mamede, da UFRN, possui
hoje uma sala com objetos, livros e cartas da poetisa, localizada no Setor de Coleções Especiais.
Se estivesse viva, estaria completando 90 anos de idade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 11 de outubro de 2018.
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