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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 os filhos do Comissário Internacional, Marcos Carvalho, estão se beneficiando da
função  do  pai  para  participar  de  eventos  internacionais  e  ocuparem  as  vagas  de
delegados  da  UEB  em  eventos  internacionais  em  detrimentos  dos  demais  jovens
associados  da  UEB  a  quem  não  são  oportunizadas  estas  experiências,  e,  que
chegaram ao absurdo de falsificarem seus nomes para que não fossem identificados
como  filhos  de  Marcos  Carvalho,  e,  nem  irmãos,  tundo  com  o  conhecimento  e
conivência da DEN e do CAN que nada fazem a respeito;

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

CASO 4

TIAGO LACERDA QUEIROZ CARVALHO

THAÍS LACERDA QUEIROZ CARVALHO
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1. A UEB, nos últimos anos testemunhou uma articulação política, em busca do
poder, que não observou e nem observa princípios mínimos de ética, e, muito menos
nossos princípios.

2. A atual  DEN  foi  eleita  por  um  único  voto  de  diferença,  exatamente  de  um
membro do CAN que exerce indevidamente esta função, Antônio João Leitão Nunes,
eis que originou-se de uma assembleia regional realizada fora de prazo, tanto que a
Assembleia Nacional da UEB, em sua reunião de 2016, não ratificou sua eleição, mas
que continua exercendo este cargo.

3. Ele continua no exercício indevido deste cargo, assim como a DEN o Comissário
Internacional e a CNRI fazem barbaridades e cometem todo tipo de descumprimento
de normas da instituição porque com ele controlam o CAN,  com metade mais um de
seus membros.

4. Neste quadro caótico e absurdo para uma instituição que deveria se pautar pela
vivência de nossos princípios, muitos estão se aproveitando como podem.

5. Tiago Lacerda Queiros Carvalho e  Thaís Lacerda Queiroz Carvalho, filhos
do Comissário Internacional Marcos Carvalho tem se beneficiado, indevidamente do
cargo do pai para ocuparem funções de representação da UEB que, caso contrário,
não se beneficiariam nem ocupariam.

6. Eles tem ocupado as funções de delegados em eventos internacionais, Fórum
de Jovens Interamericano e Internacional.

7. Tiago Lacerda Queiros Carvalho utilizou-se da função do pai para ser o único
representante da UEB, com todas as despesas pagas, no “Sharjah International Youth
Gathering”, nos Emirados Árabes Unidos.

8. Tiago Lacerda Queiros Carvalho utilizou-se  da função do pai  para exercer
função na região interamericana.

9. Tiago  Lacerda  Queiros  Carvalho,  aproveitando-se  da  função  do  pai,  sem
passar pelos trâmites necessários, foi o candidato da UEB a cargo eletivo internacional
junto  ao  Fórum Mundial  de  Jovens  de  2017  no  Azerbaijan,  onde,  por  não  ter  as
qualificações necessárias foi vergonhosamente vencido.

10. Na eleição lá ocorrida ele chegou em 14o., perdendo a eleição para candidatos
de associações de pouca expressão internacional como Tunísia, Liechtenstein, Hong
Kong, Kenya, Nepal, e Togo o demonstra que sua designação de candidato, além de
imoral (por ser filho do Comissário Internacional), foi indevida porque não reunia os
requisitos necessários para o cargo a que concorria, segundo os próprios jovens que
participaram do evento.
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11. Todas estas irregularidades que praticarem ao ocupar espaço que deveria ser de
outros jovens, não fosse o fato do pai designá-los, culminaram com o fato de utilizarem
nomes falsos para ocuparem a função dos dois únicos delegados da UEB junto ao
Forum Mundial de Jovens no Azerbaijan em 2017.

12. O nome dos dois é o seguinte.

TIAGO LACERDA QUEIROZ CARVALHO

THAÍS LACERDA QUEIROZ CARVALHO

13. Para  que  não  fossem  identificados  como  filhos  do  Comissário  Internacional
Marcos Carvalho, e, irmãos, utilizaram os seguintes nomes.

TIAGO LACERDA

THAÍS QUEIROZ

14. Ou seja,  ambos excluíram do nome o sobrenome CARVALHO para que não
fossem identificados como filhos de Marcos Carvalho. Além disso, TIAGO eliminou o
sobrenome QUEIROZ e THAÍS eliminou o nome LACERDA.
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15. Este fato está comprovado pela correspondência que a CNRI enviou ao CAN
nos seguintes termos.

“Assim,  respeitando  o  resultado  do  processo  e  os  pré-requisitos
estabelecidos para obtenção ao subsidio escoteiro, informamos que a
delegação brasileira no 13º Fórum Mundial de Jovens será composta
por:

Delegados: Thais Queiroz e Tiago Lacerda (meu destaque)

Observadores: David Beraha, Marco Aurélio Barbosa e Melissa Senna

O David Beraha será o jovem beneficiado com o subsídio, na medida
em que preencheu todos os requisitos exigidos no edital  e  Thaís  e
Tiago não pleitearam o mencionado apoio financeiro.”

16. O CAN foi  tempestivamente  avisado  desta  farsa  por  um de  seus  membros,
entretanto, como possuem maioria, ignoraram, “engavetaram o assunto” como se nada
tivesse ocorrido.

“Em  28  de  maio  de  2017  23:05,  Marco  Aurélio
<maromeu@terra.com.br> escreveu:
Prezado Presidente Paulo Henrique e demais colegas,
Confesso  que  fui  tomado pela  surpresa  ao  verificar  o  resultado  do
certame objeto deste comunicado.
Em um período histórico no qual tanto se discute a necessidade de que
se prime não só pela conduta correta mas, mais e também, que se
exteriorize  tal  conduta,  o  resultado  apresentado  causa  algum
estranhamento.
Destaco, preliminarmente, que creio sem qualquer dúvida na postura
correta e digna de todos os envolvidos no processo.
Que buscaram desenvolvê-lo da forma mais isenta possível e na busca
da identificação dos melhores representantes de nossa instituição.
Porém, como disse e rogando a compreensão de todos ao que agora
reflito, isto não basta.
Sobretudo quando, recentemente, este Conselho aprovou uma política
(ainda muito parcial, eis que cingiu-se basicamente apenas a questões
de acúmulo de cargos) de tratamento de conflitos de interesse. Mas a
qual,  de  forma  importante,  destaca  na  letra  “b”  de  seus
“Considerandos”  a  “importância  de  processos  transparentes
perante  os  associados,  em  todos  os  níveis  da  União  dos
Escoteiros do Brasil”.
Digo  isto,  meus  amigos  e  amigas,  quando  identifico  que  os  dois
delegados escolhidos são filhos do atual Comissário Internacional.
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Repito  que  acredito  na  lisura  do  processo  mas,  na  condição  de
Conselheiro,  não posso me furtar  de  provocar  a  reflexão madura  e
serena  deste  Conselho  e  dos  caros  companheiros  de  Diretoria
Executiva.
Em que pese os esclarecimentos apresentados pelo Sr. Presidente da
Diretoria Executiva (tanto na mensagem que nos enviou como a que
consta na notícia veiculada no site institucional) precisamos refletir.
Enfrento o espinhoso tema pois, ainda quando exerci a presidência da
Diretoria  Executiva  (e  isto  o  colega  Bini  deverá  bem  recordar)  já
questionava a dinâmica da pretensa isenção de nossos processos sob
o argumento de que as inscrições (análises das candidaturas) eram
feitas de forma não identificadas.
Ocorre que, como já lá afirmava, esta isenção poderia materialmente
existir se a comissão avaliadora fosse constituída por pessoas de fora
da instituição, as quais, certamente, não identificariam os candidatos
com uma singela e rápida leitura de seus currículos.
Sim, se a comissão é interna, sendo poucos os candidatos todos são
“conhecidos” por sua história. Um ou outro poderá ser desconhecido de
um ou outro integrante da comissão. Mas, no geral, o será.
Mas isto, colegas, para mim nem é o mais relevante.
Relevante é que temos de não só agir com plena lisura mas, também,
fazer transparecer isto.
Por mais que se creia nisto (e repito pela enésima vez, o creio!) para
nosso associado certamente provocará dúvidas.
O exercício de qualquer cargo ou função tem seus bônus e ônus. No
geral, e em mais número: ônus!
E creio  que este  seria  um dos ônus.  Sobretudo pela  inspiração da
discussão atual da necessidade de evitar os conflitos de interesses.
Coloquemo-nos na posição de um associado que vê isto por sua janela
de compreensão...!
Tanto a questão deve ter causado dúvida na própria gestão, que longo
arrazoado foi  espontaneamente  apresentado e,  de  forma curiosa,  o
nome dos escolhidos (que são irmãos entre si e filhos do Comissário
Internacional)  foram  apresentados  na  notícia  e  no  relato  de  forma
distinta e sem a inclusão do sobrenome “Carvalho”.  Isto é estranho e
provoca reações junto aos associados.
Este tipo de situação não pode ocorrer e precisamos, pelo visto, regrar
expressamente também este aspecto no que refere à nossa política de
conflito de interesses.
Sei  que posso estar  criando uma situação que a muitos poderá se
caracterizar como constrangedora (eis que se trata de companheiros
próximos a nós e que,  por  longo tempo, vêm conosco trabalhando)
mas  tenho  a  tranquilidade  que  o  faço  da  forma  mais  republicana
possível,  com o  intuito  apenas  de  colaborar  para  aprimorar  nossos
processos internos.
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Assim  sendo,  Sr.  Presidente,  proponho  que  o  GT  de  políticas
Institucionais retome o trabalho acerca de nossa política de conflitos
internos para que, dando azo à reflexão, amplie seu espectro.
Abraço e uma boa semana a todos.
Marco Romeu

17. Também tempestivamente ingressei denúncia contra eles e membros da CNRI
que  compactuaram  da  farsa,  novamente,  por  terem  maioria  no  CAN,  negaram
seguimento da denúncia para instauração do devido procedimento disciplinar.

DA CONCLUSÃO

As irregularidades praticadas por Tiago Lacerda Queiros Carvalho e Thaís Lacerda
Queiroz Carvalho, são incompatíveis com a condição de associados da UEB.

Particularmente descumpriram os seguintes preceitos de nossa Lei Escoteira.

I.  O escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que sua
própria vida; e,
II. O escoteiro é leal; 

As irregularidades praticadas por eles tipificam-nos como incurso;

- 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. 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.
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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 por  Tiago Lacerda
Queiros Carvalho e  Thaís  Lacerda Queiroz  Carvalho,  seja  determinada  a
instauração de processo disciplinar com base nas irregularidades identificadas
acima  e  o  que  mais  consta  da  denúncia  que  contra  eles  apresentei  em
novembro passado e segue anexa.

3. Requeiro, com base na previsão contida no artigo 22 da Resolução 03/2008 da
UEB  e  a  gravidade  de  seus  atos,  lhes  seja  imposta  imediatamente
SUSPENSÃO PREVENTIVA.

“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  TIAGO  LACERDA QUEIROS  CARVALHO   E    THAÍS  
LACERDA QUEIROZ CARVALHO  .  

Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 31 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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