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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 membros do CAN abaixo identificados sistematicamente se negam a autorizar
a instalação de processo disciplinar contra os denunciados que fazem parte da facção
política que da sustentação a DEN onde ficariam 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 6

- JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA;
- CHRISTIAN UBIRATAN DA SILVA BARBOSA;
- ANTÔNIO LUIZ MALAFAIA SANTOS;
- ANTÔNIO JOÃO LEITÃO NUNES;
- CARLOS DELMAR LIMA LYRIO; e,
- RENATO EUGÊNIO DE LIMA
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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. José Inácio de Oliveira; Christian Ubiratan da Silva Barbosa; Antônio Luiz
Malafaia Santos; Antônio João Leitão Nunes; Carlos Delmar Lima Lyrio; e, Renato
Eugênio  de  Lima,  fazem  parte  desta  articulação  política  que  acoberta  as
irregularidades praticadas pela DEN e CNRI porque dela se beneficiam pessoalmente.

3. Os seis membros do CAN, acima identificados, em todos os 7 procedimentos
disciplinares que encaminhei ao CAN no final de 2017, foram os únicos que nas 11
(onze votações) havidas negaram-se a cumprir com a determinação contida no artigo
18 da Resolução Disciplinar 003/2008.

4. O artigo 18 da Resolução 003/2008 da UEB, é expresso em determinar que as
irregularidades atribuídas aos Associados da UEB serão apuradas em Processo
Disciplinar.

“Art.  18 -  As irregularidades atribuídas aos Associados da UEB, ou
pessoas  equiparadas  na  forma  de  que  trata  o  Estatuto  e  esta
Resolução,  serão  apuradas  em  Processo  Disciplinar,  observado  o
contraditório e a ampla defesa.”

5. Cabia ao CAN, pura e simplesmente remetê-las à Comissão de ética e Disciplina
Nacional para a devida apuração.

6. Como  o  artigo  18  determina  que  as  irregularidades  atribuídas  aos
associados serão apuradas em Processo Disciplinar, não há alternativa, deveriam
ter  cumprido  a  regra  determinando  a  instauração  do  processo  disciplinar
correspondente.

7. O  problema  é  que  os  processos  foram  movidos  contra  a  DEN,  Comissário
Internacional, CNRI e outros aliados da situação, portanto negaram seguimento.
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8. Para negar o seguimento dos processos se utilizam de desculpas infundadas,
tanto que em algumas destas denúncias elas foram aceitas e transformaram-se em
processos  disciplinares  porque  os  membros  do  CAN,  não  alinhados  com  esta
sustentação política incondicional, responsavelmente decidiram em contrário.

9. A conduta dos seis denunciados está tipificada com a previsão contida no inciso
VI do artigo 10 da Resolução 003/2008.

“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; ...”

10. A reincidência dos denunciados na prática da falta punível com suspensão, eis
que em 11 votações não cumpriram com a determinação do artigo 18, os tipifica com a
previsão contida no inciso XI do artigo 11. da Resolução 003/2008.

“Art. 11. - São passíveis de ”Exclusão” as seguintes condutas, dentre
outras, desde que não se justifique a imposição de penalidade menos
grave: 
XI. Reincidência em faltas puníveis com Suspensão.”

11. Inaceitável  a  postura  e  comportamento  dos  denunciados,  razão  pela  qual  a
presente  denúncia  deve  ser  processada  através  do  procedimento  disciplinar
competente.

12. As irregularidades praticadas por  José Inácio de Oliveira, Christian Ubiratan
da  Silva  Barbosa,  Antônio  Luiz  Malafaia  Santos,  Antônio  João  Leitão  Nunes,
Carlos Delmar Lima Lyrio, e, Renato Eugênio de Lima,  são incompatíveis com a
condição de membros do CAN e associados da UEB.

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  José Inácio de
Oliveira, Christian Ubiratan da Silva Barbosa, Antônio Luiz Malafaia Santos,
Antônio João Leitão Nunes, Carlos Delmar Lima Lyrio, e, Renato Eugênio
de Lima, seja determinada a instauração de processo disciplinar com base nas
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irregularidades identificadas acima e o que mais consta da denúncia que contra
eles apresentei 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       JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA, CHRISTIAN UBIRATAN  
DA SILVA BARBOSA, ANTÔNIO LUIZ MALAFAIA SANTOS, ANTÔNIO JOÃO
LEITÃO NUNES, CARLOS DELMAR LIMA LYRIO,   e    RENATO EUGÊNIO DE  
LIMA

Nestes Termos
Peço Deferimento

Porto Alegre, 31 de março de 2018

Mario H. P. Farinon
UEB 000001-9
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