Ata da 2ª (segunda) reunião da União Brasileira de Escritores – UBE, no RN
(Natal, 29.03.2006).
Aos 29 dias do mês de março do ano de 2006, na sede da Academia Norte-RioGrandense de Letras, em Natal/RN, às 16h, foi realizada a segunda reunião, sob a
presidência provisória do poeta Lívio Oliveira . Aberta a reunião, a 2ª Vice-Presidente,
Acadêmica Anna Maria Cascudo Barreto solicitou que ficasse registrado em Ata a
homenagem que a mesma fará no dia 04 de abril, às 18h30min, em seção especial , na
ANL, in memoriam do escritor Aluísio de Azevedo. O presidente Lívio Oliveira
comunicou, que durante a semana oficiou sobre a refundação da UBE-RN para as
seguintes entidades: 1ª. Fundação Capitania das Artes- FUNCARTE; 2ª. Assembléia
Legislativa; 3ª. Câmara de Vereadores da cidade de Natal; 4ª Instituto Histórico e
Geográfico- IEGRN; 5ª. Cooperativa Cultural da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, oportunidade em que parabenizou o escritor Bartolomeu Correia de Melo por
sua posse na presidência da mesma. Solicitou que o 1º Secretário enviasse ofício
parabenizando Ticiano Duarte pela sua posse na Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras no dia 05 de abril. Informou ainda, que articulou notícias e entrevistas nos
seguintes jornais: O Jornal de Hoje, O Mossoroense, Gazeta do Oeste, Diário de
Natal, Voz da UBE-PE e na revista Papangu, que recebeu 12 e-mails, destacando-se o
do Escritor Tarcísio Gurgel e da poetisa mossoroense Kalliane Sibelle, informou que as
Presidentes das seguintes Instituições colocaram o auditório à disposição da UBE-RN:
Fundação José Augusto, François Silvestre, Academia Norte-Rio-Grandense de LetrasANL, Diógenes da Cunha Lima; Instituto Histórico e Geográfico do RN, Enélio
Petrovich. Mais uma vez, a acadêmica Anna Maria Cascudo Barreto solicitou que
fossem enviados ofícios agradecendo o apoio. Em seguida, iniciou-se acalourada
discussão acerca do tempo necessário para consolidação da União Brasileira de
Escritores- UBE/RN em território potiguar. O 2º Secretário, dramaturgo Racine Santos,
propôs dois meses e o Presidente Lívio Oliveira, seis meses. Chegou-ser a constatação
que seis meses é o tempo ideal. O Presidente sugeriu que a Comissão de Reforma do
Estatuto marcasse reunião para o próximo sábado, 1 de abril, no apartamento da VicePresidente da UBE-RN, Anna Maria Cascudo Barreto. Os demais membros da referida
Comissão, o 1º Vice-Presidente, Manoel Onofre e Lívio Oliveira (todos com formação
na área jurídica). O Presidente, dando continuidade, prpôs a criação de um Conselho
Consultivo e Fiscal para ampliar as decisões e dar maior visibilidade social a UBE-RN.
Foi aprovado o número de 11 membros como sendo o ideal. Foram celebrados os
seguintes nomes: Arisnete Câmara de Morais, Bartolomeu Correia de Melo, Cid
Augusto, Diva Cunha, Francisco Fernandes Marinho, Enélio Petrovich, Caio Flávio
Fernandes Leontino Filho, Nelson Patriota, Roberto Silva e Vicente Serejo. Foi marcada
a próxima reunião para o dia 12 de abril, em virtude da impossibilidade de dois
membros para o dia 05. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja ata vai
assinada para mim 1º Secretário.Eduardo Gosson e pelo Presidente (Lívio Alves Araújo
de Oliveira).

