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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 3

ANTONIO JOÃO LEITÃO NUNES

Seguem em anexo a petição do processo disciplinar que estou movendo contra Antônio
João Leitão Nunes e Outros, a cujas razões me reporto, que foi acolhido pelo CAN sem
que atendessem o pedido de SUSPENSÃO PREVENTIVA do mesmo da condição de
membro titular do CAN.
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Em síntese o problema é que o referido segue exercendo, indevidamente, as funções
de membro titular do CAN.

Esta matéria já foi objeto de apreciação e deliberação por parte desta Assembleia em
sua reunião ordinária de 2016.

A questão originou-se do fato incontroverso de que ele foi indicado para candidato ao
CAN através de uma assembleia regional realizada fora de prazo.

Em 07/08/2015 a DEN anterior, emitiu a  Resolução 03/2015, anulando a Assembleia
Regional Extraordinária do Maranhão e todos os seus efeitos,  inclusive a eleição que
indicou Antonio João Leitão Nunes como candidato ao CAN.

Com base em liminar ele consegue participar da reunião do CAN dos dias 29 e 30 de
agosto de 2015, oportunidade em que por um voto, voto dele, a atual DEN é eleita.

O assunto foi levado à apreciação da 23a. Reunião Ordinária da Assembleia Nacional
da UEB, realizada em 04/2016, que, após debates decidiu, por 50 a 45, que a matéria
quanto a eleição do Antônio João Leitão Nunes  deveria ser deliberado pela própria
assembleia. Na sequência uma nova votação, por 58 a 50 fica rejeitam a proposta de
ratificação da eleição de Antônio João Leitão Nunes, e devolve o assunto ao CAN para
as devidas providências, que era o afastamento do mesmo do CAN.

Aqui cabe destacar que a DEN atual, eleita com o voto de Antonio João Leitão Nunes,
por saber que havia sido eleita irregularmente, tentou de todas as maneiras impedir
que a Assembleia apreciasse o assunto, e, depois, tentou que ela ratificasse a eleição
do mesmo, o que foi rejeitado.

Posteriormente, para surpresa geral, na primeira reunião após a Assembleia o CAN
ignora as  deliberações da Assembleia  e mantém Antônio João Leitão Nunes como
membro do CAN,  tudo graças a manobras políticas  da DEN atual  que deveria  ter
anulada sua eleição e os membros do CAN que apoiam-na.

Ante todas estas irregularidades ingressei com processo denúncia contra o mesmo e
demais dirigentes do Maranhão que compactuaram com as irregularidades pedindo ao
CAN a instauração de processo disciplinar a a exclusão do mesmo da UEB.

Em sede de recurso meu pedido de instauração de procedimento disciplinar acabou
sendo  acolhido,  sem,  entretanto,  deferimento  de  meu  pedido  de  SUSPENSÃO
PREVENTIVA de Antonio João Leitão Nunes.

As  irregularidades  por  ele  perpetradas  estão  identificadas  no  anexo,  as  quais  me
reporto como parte integrante do presente, da qual se destaca a assembleia regional
fora de prazo que o indicou, ou seja, NUNCA poderia ser candidato e nem eleito, ou
seja, nula é sua eleição.
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DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Como a Assembleia Ordinária da UEB de 2016 já decidiu por não ratificar a eleição do
mesmo, e o CAN descumpriu esta determinação

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  a  presente  Assembleia  determine  o  imediato  afastamento  de
Antonio João Leitão Nunes do CAN eis que exerce a função indevidamente.

3. Requeiro, com base na previsão contida no artigo 22 da Resolução 03/2008 da
UEB  lhe seja imposta imediatamente SUSPENSÃO PREVENTIVA para que
se processe seu processo disciplinar sem interferências.

“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  com  base  no  processo  disciplinar  acima  referido,  lhe  sejam
aplicadas as punições cabíveis,  o que no entender do requerido, deve ser  a
exclusão da UEB de ANTONIO JOÃO LEITÃO NUNES

Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 29 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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