Ata nº 03 (17.12.1984) - Ata de eleição da Diretoria da Seccional Norte RioGrandense, da União Brasileira de Escritores.
Aos (17) dias do mês de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro, na SALA DAS
Grandes Artes da Fundação José Augusto, onde provisoriamente funciona a Seccional
da UBE, foi procedida a eleição da Diretoria da UBE- Seccional do RN-, aberto pelo
Presidente Interino, Dom Nivaldo Monte. A reunião, inicialmente prevista para as 10hs,
iniciou-se às 10hs, por razão do atraso, digo da confecção das chapas. A votação
transcorreu normalmente, havendo votado os escritores presentes em número de 43
(quarenta e três), considerando-se às 12hs, como previsto. A apuração foi procedida
imediatamente sob a presidência do Sociólogo Prof. Paulo Fernando, compondo o trio
escritunidador Prof. Tarcísio Rosas e o Prof. Severino Vicente. O resultado da apuração
apontou os seguintes vencedores: para Pte.: Franco Maria Jasiello, com 23 votos; para
Vice-Pte. , Dr. Luiz Carlos Guimarães, com 26 votos; para Secretário, o Teatrólogo
Racine Santos, com 22 votos; para Tesoureira, a Escritora Edna Duarte, com 23 votos e
para D. de Comunicação, Marize Castro, com 16 votos. O mapa de apuração encontrase anexo à presente, na folha de verso. E, para constar, eu Jansen Lins, convido para
registrar em ata o que nela se conteu, firmo a presente, que depois de lida e achada
perfeita, vai assinada pelos componentes.
TERMO DE POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA ELEITA DA UNIÃO
BRASILEIRA DE ESCRITORES- SECÇÃO RN
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 1984, na Fundação José
Augusto, nesta cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, às 11:00 horas, sob a
Presidência do Secretário Geral provisório, Valério Mesquita, foi dada posse à primeira
Diretoria eleita da UBE/RN, composta de Franco Jasiello, Presidente; Luiz Carlos
Guimarães, Vice-Presidente; Racine Santos, Secretário; Edna Duarte, Tesoureira e
Marize Castro, diretora de Comunicação Social, que ao firmarem o presente termo,
ficarão de posse do mandado que lhe é outorgado. Na ocasião falaram o Presidente da
Fundação José Augusto, Valério Mesquita e o Presidente da Seccional, Franco Jasiello,
o que para constar foi lavrado o presente termo, assinado pelos que se empossam e os
presentes. Natal, 27 de dezembro de 1984.

