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CAN – Conselho de Administração Nacional
da União dos Escoteiros do Brasil

MARIO  H.  P.  FARINON,  associado  da  UEB  com  número  de  registro
000001-9, vem pela presente apresentar como ASSUNTOS GERAIS para
a propor a  25ª REUNIÃO ORDINÁRIA   DA ASSEMBLEIA NACIONAL   DA  
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL o abaixo identificado.

Considerando:

- que o edital de convocação para esta reunião da Assembleia Nacional da UEB fixa
como  prazo  para  apresentação  de  temas  para  os  assuntos  gerais  o  próximo  dia
primeiro de abril;

- que a Assembleia Nacional da UEB, a teor do previsto no artigo 13 de seu estatuto é
o órgão máximo da instituição, e que, dentre suas competências se inclui no inciso “V”
“deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do Escotismo e da UEB...”;

- que a teor do disciplinado pelo artigo 45 do estatuto da UEB “é dever de todos os
associados da UEB zelar pelo cumprimento deste Estatuto, do P.O.R. - Princípios,
Organização e Regras e dos regulamentos dos órgãos da UEB”;

- que estão ocorrendo irregularidades por parte da DEN, sem que o CAN, ciente delas,
tome uma atitude resolutiva:

só me resta trazer a conhecimento desta assembleia estas irregularidades para que
delibere  em  relação  a  estas  irregularidades  e  dirigentes,  o  que  faço  nos  termos
seguintes.

CASO 2

DEN – DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL

ALESSANDRO GARCIA VIEIRA
IVAN ALVES DO NASCIMENTO

ILKA DENISE ROSSETO GALLEGO CAMPOS
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Seguem em anexo:

a) a petição do processo disciplinar que estou movendo contra a DEN, a cujas razões
me reporto, foi  acolhido pelo CAN sem que atendessem o pedido de SUSPENSÃO
PREVENTIVA da DEN; e,

b) o manifesto de 6 membros titulares do CAN, a cujas razões me reporto como parte
integrante deste documento, extraído de matéria do site do Café Mateiro, identificando
inúmeras irregularidades que a DEN praticou e segue praticando no exercício de suas
funções.

DA CONCLUSÃO

As irregularidades que vem sendo cometidas pela DEN comprovam que seus membros
descumpriram os seguintes dispositivos da Resolução 002/2013 da UEB.

- alínea “e” da introdução;
- incisos VIII, IX e XI do artigo 1o.;
- inciso VIII do artigo 4o.;
- inciso VII do artigo 5o.;
- artigo 6o.;
- artigo 18.;
- artigo 22.;

Em consequência, descumpriu com a previsão contida no  artigo 45 dos  Estatuto da
UEB que assim prevê.

“Art.  45  -  São  deveres  dos  associados  da  UEB  zelar  pelo
cumprimento deste Estatuto, do P.O.R. - Princípios, Organização e
Regras e dos regulamentos dos órgãos da UEB e, além disso:...”

Mais,  os  membros  da  DEN  descumpriram  os  seguintes  preceitos  de  nossa  Lei
Escoteira.

I.  O escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que sua
própria vida; 
II. O escoteiro é leal; 
VII. O escoteiro é obediente e disciplinado; 
IX. O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio; 
X. O escoteiro é limpo de corpo e alma.
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As  irregularidades  praticadas  pelos  membros  da  DEN,  são  incompatíveis  com  a
condição de associados da UEB, muito mais com a condição de dirigente nacional
porque tipificam-no como incurso;

-  no inciso “VI” do artigo 10 da Resolução 003/2008;

- nos incisos “II”, “III”, “V”, “IX” e “XI” do artigo 11 da Resolução 003/2008; e,

- nos incisos III e IV do § 1º -do artigo 48 dos estatutos da UEB.

“Art. 10 - São passíveis de “Suspensão” as seguintes condutas, dentre
outras, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais ou
menos grave:
VI. Deixar  de  cumprir  ou  de  fazer  cumprir  lei,  regulamento  ou  ato
normativo, na esfera de suas atribuições; ...”

“Art. 11. - São passíveis de “Exclusão” as seguintes condutas, dentre
outras, desde que não se justifique a imposição de penalidade menos
grave: 
II. Conduta incompatível com a moral e os bons costumes; 
III. Valer-se do cargo ou da função visando obter proveito para si ou
para outrem;
V. Praticar ato lesivo à honra ou ao patrimônio da instituição ou de
qualquer de seus Associados;
IX. Aplicar irregularmente verba da instituição;
XI. Reincidência em faltas puníveis com Suspensão.

Art. 48 -  Todos os associados da UEB estão sujeitos às seguintes
medidas disciplinares:
...
§  1º  -  São  passíveis  de  exclusão  as  seguintes  condutas  de
associados, entre outras:
...
III - outra conduta incompatível com a moral e os bons costumes;
IV - reincidência em faltas puníveis com suspensão.

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

1. Requeiro, tempestivamente, a inclusão deste assunto nos Assuntos Gerais da
25ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA ASSEMBLEIA NACIONAL  DA UNIÃO  DOS
ESCOTEIROS DO BRASIL

2. Requeiro que,  ante  as  graves  irregularidades  praticadas  pelos  membros  da
DEN,  e  as  continuam  praticando,  seja  determinada  a  instauração  de  um
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segundo processo disciplinar com base nas irregularidades identificadas
no manifesto dos membros do CAN.

3. Requeiro, com base na previsão contida no artigo 22 da Resolução 03/2008 da
UEB lhes seja imposta imediatamente SUSPENSÃO PREVENTIVA, para que
se evite o agravamento dos danos institucionais que o exercício de seus cargos
possa gerar.

“Art. 22 - Determinada a instauração de Processo Disciplinar, poderá a
Diretoria  instauradora,  por  decisão  fundamentada,  suspender
preventivamente o Denunciado por até 90 (Noventa) dias, prazo este
prorrogável  por  igual  período,  para  que  ele  não  venha  a  influir  na
apuração  dos  fatos  e  de  modo  a  evitar  o  agravamento  dos  danos
eventualmente causados.”

4. Requeiro que,  instalado  o  processo  disciplinar  acima  referido,  lhes  sejam
aplicadas as punições cabíveis,  o que no entender do requerido, deve ser  a
exclusão  da  UEB  de  ALESSANDRO  GARCIA  VIEIRA,  IVAN  ALVES  DO
NASCIMENTO, e ILKA DENISE ROSSETO GALLEGO CAMPOS

Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 29 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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