Ata da 7ª Reunião da União Brasileira de Escritores- UBE/RN (Natal, 23.08.2006)
Aos 23 dias do mês de agosto, de 2006, na sede da Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras- ANL, em Natal/RN, às 16h, foi realizada a 7ª Reunião da UBE/RN, sob a
presidência do Poeta Lívio de Oliveira. Aberto os trabalhos, o presidente informou que
conversou com o Deputado José Dias acerca de se criar uma lei do Livro Potiguar. O
parlamentar aguarda os subsídios para apresentar em Plenário do Poder Legislativo,
projeto de lei. O poeta Lívio Oliveira informou, ainda, que o Rio Grande do Sul é
pioneiro neste sentido. Aproveitou a oportunidade e disse que foi convidado para
integrar a Comissão Julgadora do Prêmio Luiz Carlos Guimarães. A acadêmica Anna
Maria Cascudo Barreto 2ª Vice-Presidente informou que no dia 30 de dezembro do
corrente ano, seria lançado o livro de correspondência entre Câmara Cascudo e Mário
de Andrade pela editora Imprensa Oficial de São Paulo/ Universidade de São Paulo/
Academia Paulista de Letras. O Secretário Geral da UBE/RN, poeta Eduardo Gosson,
informou da realização de mais um sarau do projeto Poéticas e Prosas Potiguares, no dia
30 do mês corrente, onde será homenageado o poeta popular José Saldanha, outros de
mais de cinqüenta folhetos de cordel. O Desembargador Manoel Onofre de Souza
Júnior informou que a Revista da Academia de Letras sairá em breve. A acadêmica
Anna Maria Cascudo Barreto voltou a informar que no dia 31 do mês corrente, fará a
saudação ao escritor Bráulio Nascimento “que estará recebendo diploma da Academia
Norte-Rio-Grandense de Letras- ANL e que no dia 29 do mesmo mês fará discurso de
abertura do 12º Congresso Nacional de Folclore, que estará se realizando em Natal/RN.
Em seguida, iniciou-se uma discussão preliminar do anteprojeto de Estatuto da
UBE/RN. O Desembargador Manoel Onofre de Souza Júnior 1º Vice-Presidente fez a
seguinte observação: “é bom separar o Conselho Consultivo do Conselho Fiscal. Nada
mais sendo tratado, encerrou-se a reunião, cuja Ata vai assinada por mim, Secretário
Geral Eduardo Gosson e pelo Presidente Lívio Oliveira.

