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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  associados  abaixo  identificados  exerceram  e/ou  exercem  cargos
internacionais sem que cumpram nossas regras, fato notificado ao CAN que, por negou
a instauração de processo disciplinar onde ficaria comprovadas as irregularidades por
eles praticadas.

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 5

FERNANDO BRODESCH
e

RICARDO STUBER

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.
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2. Fernando Brodeschi e  Ricardo Stuber fazem parte desta articulação política
porque dela se beneficiam pessoalmente com o exercício de cargos internacionais.

3. PRIMEIRO:   eles descumpriram com as previsões contidas nos artigos 23. e 24.
da Resolução 002/2013 que assim disciplinam.

Art. 23. Caso seja eleito, serão obrigações do candidato:
a) fazer circular as agendas das reuniões antes da realização das mesmas
e divulgar as suas principais conclusões em até 30 dias após a realização
das mesmas; 
b)  elaborar  um  relatório  anual  de  atividades  (e  prestação  de  contas)
incluindo reuniões ordinárias, participação em subcomitês, comissões e
forças-tarefa, assim como participações em eventos, visitas, etc. inerentes
à função, até o dia 31 de janeiro do ano seguinte; 
c) manter contatos regulares com o Comissário Internacional e a Diretoria
Executiva Nacional;
d) não assumir posturas em nome da União dos Escoteiros do Brasil, sem
ter a prévia e expressa autorização do Comissário Internacional;
e) participar ativamente da Equipe Nacional de Relações Internacionais; 
f) participar ativamente e com frequência das reuniões do Nível Nacional; 
g) ter dedicação exclusiva ao cargo, não podendo acumular outros cargos
diretivos  distritais,  regionais  ou  nacionais,  nem  ter  outras  funções
internacionais eletivas. 

Art.  24. Ficará a critério da Diretoria Executiva Nacional  estabelecer um
orçamento anual para o dirigente brasileiro que esteja ocupando um cargo
eletivo internacional, sendo que este terá a obrigação de prestar contas em
até 30 (trinta) dias corridos após a realização de cada desembolso. 

4. O descumprimento dos artigos acima transcritos decorre do fato de que:

- não fazem circular as agendas das reuniões dos órgãos que participaram, e
participam, ANTES da realização das mesmas;
- não divulgam as principais conclusões destas reuniões em até 30 dias após
sua realização;
- não fornecem, anualmente, o relatório referido na alínea "b" do artigo 23;
- não participam com frequência das reuniões do Nível Nacional desde que
foram eleitos;
-  não tenho informação de que, em tendo percebido subsídios da UEB com
base na previsão contida no artigo 24, tenham apresentado, tempestivamente,
a prestação de contas prevista no mesmo artigo;
- em Baku, estando presentes no evento, não se dignaram a comparecer a
nenhuma de nossas reuniões de delegação.
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5. SEGUNDO:   eles descumpriram deliberação do CAN que aprovou o pedido de
concessão de medalha Juventude das Américas para o Sr. Oscar Victor Palquist Arias,
não sustentando o pedido junto ao Comitê Interamericano, e, ao contrário, difamaram-
no sem fundamento.

6. TERCEIRO:   eles  descumpriram  orientações  da  UEB  no  sentido  de  não
proporem reconhecimentos formais do Escotismo sem o conhecimento e aprovação
prévia do CAN, ao proporem a medalha Juventude das Américas perante o Comitê
Interamericano, e, Lobo de Bronze junto ao Comitê Mundial a Melissa Casagrande.

7. Eles valeram-se de seus cargos para proveito próprio e de terceiros, no caso da
beneficiária  que,  embora  irrelevante  neste  processo,  não  reunião  as  condições
necessárias  a  tais  reconhecimentos,  tanto  que  nunc  foi  proposto  via  os  canais
competentes da UEB.

8. Eles, após a concessão da medalha Juventude das Américas a Sra. Melissa,
haviam sido orientados para não repetirem a iniciativa, entretanto, embora prometido
não repetirem, ignoraram e propuseram nova medalha,  Lobo de Bronze ao Comitê
Mundial, a mesma amiga.

9. QUARTO:   Fernando Brodeschi descumpriu com a previsão contida no artigo 22
da Resolução 02/2013 ao concorrer a cargo eletivo internacional, ao Comitê Mundial
em 2017, sem que tivesse sua candidatura formalmente aprovada pelo CAN.

Art. 22. Qualquer candidatura a cargo eletivo internacional deverá ser
aprovada  pela  Diretoria  Executiva  Nacional,  mediante  seleção  e
indicação do Comissário Internacional e, posteriormente, validada pelo
Conselho de Administração Nacional. 
Parágrafo único.  Qualquer candidatura deverá ser acompanhada de
currículo  escoteiro  e  profissional,  carta  de  motivação  e  carta  de
compromisso,  em  que  o  candidato  concorda  com  as  obrigações
estabelecidas na presente Resolução. 

DA CONCLUSÃO

As  irregularidades  praticadas  por  Fernando  Brodeschi e  Ricardo  Stuber,  são
incompatíveis com a condição de associados da UEB.

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.
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“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  por  Fernando
Brodeschi e  Ricardo  Stuber,  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 FERNANDO BRODESCHI   e   RICARDO STUBER   .  
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Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 31 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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