Ata nº 05 da Reunião da União Brasileira de Escritores- UBE/RN (Natal,
26.04.2006)
Aos 26 dias do mês de abril de 2006, na Sede da Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras- ANL, em Natal/RN, às 16h, foi realizada a 5ª reunião, sob a presidência do
poeta Lívio Oliveira. Aberto os trabalhos, o presidente informou o resultado da
entrevista concedida à TV União: há possibilidade de se fazer um programa da
UBE/RN, desde que se consigam dois patrocínios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) cada; solicitou-se que fosse enviado um ofício ao Ministro Francisco Fausto, pela
sua posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. O 1º Secretário, Eduardo
Gosson, aproveitou e informou da realização naquela data de mais um sarau do projeto
Poéticas e Prosas Potiguares na Livraria Siciliano, às 19h, com o escritor e juiz do
trabalho, Dr. Sílvio Caldas. Após os informes, o presidente Lívio Oliveira, propôs como
pauta da reunião três questões: 1- Alteração na periodicidade das reuniões da UBE/RN;
2- Critérios para ingressar na UBE; 3- questão de nomenclatura. Todos concordaram
que as reuniões da UBE/RN fossem de caráter mensal, como forma de encaminhar as
resoluções eficazmente; semanalmente, estava ficando improdutíveis. Em relação ao
segundo ponto, após uma profícua discussão, chegou-se ao entendimento que Escritores
Literários, Técnicos e Científicos deveriam fazer parte da UBE/RN. Por último, em
relação ao terceiro ponto_____ questões de nomenclatura, o presidente Lívio Oliveira
ficou de ver outros estatutos para definir a forma organizacional de forma a evitar
problemas, como cisões. Outros membros da Diretoria Provisória emitiram as seguintes
opiniões:
Manoel Onofre: - “A entidade de São Paulo tem um Conselho, com
representantes dos Estados”.
o Nelson Patriota: - “Estamos achando a entidade de São Paulo como
centro”.
o Pedro Vicente: - “Quando se criou a Associação Brasileira de Escritores,
foi conseqüência de uma fusão com a Associação Paulista de Escritores
em 1945”.
o Lívio Oliveira: -“Ficou vinculado a São Paulo ou uma entidade própria
estadual”. Nada mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja ata vai
assinada por mim, 1º Secretário Eduardo Gosson e pelo Presidente Lívio
Alves Araújo de Oliveira)”.
o

