Ata da 1º (primeira) reunião com vistas à refundação da União Brasileira de
Escritores – UBE, no RN (Natal, 23/03/2006)
Aos 23 dias do mês de março do ano de 2006, BA Sede de Academia Norte-RioGrandense de Letras, em Natal-RN, foi aberta sessão com vistas à deflagração do
processo de refundação da Seccional da União Brasileira de Escritores-UBE, no Estado
do Rio Grande do Norte; cujas atividades se encontravam suspensas desde o ano de
1985. Iniciada a sessão, com a presença de diversos escritores do estado do Rio Grande
do Norte, foi feita uma exposição verbal, pelo escritor, Pedro Vicente da Costa
Sobrinho, realçando a importância histórico-cultural da entidade, bem como
estabelecendo relevo no sentido da necessidade de sua reabilitação; propugnando, em
última análise, pela refundação da UBE-RN. Houve discussão aberta, sob o assunto,
com todos os presentes, sendo unânime a decisão no sentido do desiderato proposto.
Houve, também, unanimidade, no sentido da necessidade de atualização das normas
estatutárias. O escritor e dramaturgo Racine Santos ficou encarregado de entregar à
nova Diretoria os documentos referentes ao processo de fundação da entidade e extrato
do Diário Oficial em que constam dados sobre o anterior estatuto. Decidiu-se, a partir
dali, pela escolha, naquela sessão, de uma Diretoria Provisória, assim aclamada, por
unanimidade: * Presidente: Lívio Alves Araújo de Oliveira; 1º Vice-Presidente: Des.
Manoel Onofre Jr.; 2º Vice-Presidente: Anna Maria Cascudo Barreto; 1º Secretário:
Eduardo Gosson; 2º Secretário: Racine Santos; Tesoureiro: Pedro Vicente Costa
Sobrinho; Diretor de Divulgação: Nelson Patriota. Também se decidiu, à unanimidade,
pelo estabelecimento de duas comissões para auxiliarem diretamente nos trabalhos da
Diretoria Provisória. São elas: 1) Comissão de arregimentação, formada pelos escritores
Eduardo Gosson, Lídio Oliveira e Pedro Vicente; 2) Comissão de reforma/atualização
estatutária, formada pelos escritores Anna Maria Cascudo Barreto, Lídio Oliveira e
Manoel Onofre de Souza Jr. Após a escolha, decidiu-se, de forma unânime, por se
realizar reuniões periódicas da Diretoria nas quartas-feiras, em homenagem a Luís da
Câmara Cascudo, que tinha especial afeição pelo dia da semana escolhido. Nada mais
sendo tratado, encerrou-se a sessão, cuja ata vai assinada por mim, secretário Eduardo
Gosson e pelo Presidente escolhido por aclamação, Lívio Alves Araújo de Oliveira.

