EscoteirosdoBrasil

construindo um mundo melhor

Durante a 81+(teunião do Conselho de Administração Nacional da UEB, realizada em Curitiba, PR, foi
aralisado recursp apresentado pela Região Escoteira do Maranhão, em face da Resolução 3/2015 da
Diretoria Executiva acional da UEB, que trata de irregularidade ocorrida na Assembleia Regional
Extraordinária, realiza em 14 de abril de 2015, e consequentemente a candidatura ao Conselho cie
Administração Nacional ci ssociado António João Leitão Nunes.
,1 partir das reflexões realizada oram identificados os seguintes aspectos e, de forma unãnime, foram

os seguintes
1. Que os

Gessos eleitorais dos Escoteiro34 Brasil não estão adequadamente regulados, o que gera

dúvidas e possib

falhas nos controles, frregu

e problemas de interpretação na

implementação das e ões desenvolvidas nos

da instituição e efetivamente qual a

função do CAN e da DEN estes casos;
2. Que aconteceram al Gmas irregularidades formais na Assembleia Regional Extraordinária da Região
Escoteira do Maran o realizada em 14 de abril de 2015 conforme destacadas na resolução 3/2045 da

DEN;
3. Que o recer da assessoria jurídica da in ' uição, legitima a resolução da DEN bem corno reconhece
que o FAN tem competência recursal

de tal decisão, concluindo que os 2 orgãos tem

legiti idade neste caso, não havendo

fé de nenhuma parte;

4. Que o

Nunes está amparado por decisão judicial para exercer seu

relheiro Antônio João

ç

direito a vo"h nas reuniões deste C

devendo continuar exercendo este direito ao menos até a

próxima Asslmbléia Nacional em 2
decisão'

cial;

/t

entemente da continuidade da vigência da referida
\,

5. Qu a Região Escoteira do Maranhão nã

~ atuou com má-fé quando da convocação e da realização d

sua Asse bleia Extraordinária;
6. Que se fa necessária a constitui ode um Grupo de Trabalho para construção de uma política dos

II

pro

eleitorais da UEB, para q na próxima Assembleia Nacional Escoteira já seja implementada;

7.O7
ncaminhamento à próxima Assemm'bJeia Nacional Escoteira de proposta para que seja ratificada a
do.Conselheiro Antônio Nunes ao Con

de Administração Nacional.
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Escoteiros doBrasil

cio melhor

8. Tendo em vist a intenção unânime de todos os presentes nesta reunião, de fortalecer a União dos
Escoteiros do Bras reconhecemos que a falta de processos claros geraram tal impasse, e que estamos
todos imbuidos no cr'ècimento da nossa instituição, ressaltando mais uma vez o nosso espírito de
cooperação, respeito e àqnprirncnto da nossa lei e promessa.

Luiz Fé
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