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TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E DO OBJETIVO 

 
 
Art. 1º – A Comissão Pioneira é uma comissão de serviço, representante oficial 
dos pioneiros do Estado do Paraná, sendo formada por pioneiros e pioneiras de 
diferentes clãs, com ajuda de no mínimo um Mestre auxiliar; é uma facilitadora 
da comunicação entre os pioneiros do estado; auxilia e incentiva a formação e 
manutenção das equipes pioneiras locais; auxilia e presta um serviço de “pré- 
evento”, durante e “pós-evento”, fornecendo assim apoio para os organizadores 
dos eventos pioneiros; auxilia clãs pioneiros que estejam com dificuldades e 
grupos escoteiros que desejam proceder à formação de clãs pioneiros, sempre 
na medida do possível e não prejudicando as demais atividades acima descritas. 
Incentiva a integração de todos e a participação dos pioneiros nas atividades 
tipicamente pioneiras. 
§1º. O auxílio de eventos se restringe ao apoio da Comissão quanto à 
comunicação do evento e auxílio da divulgação, contando sempre com um 
facilitador de Comunicação na cidade do evento para dúvidas e demais apoios 
perante solicitação. Devendo este ser indicado no pré-projeto da atividade 
regional. 
§2º.  A Comissão não é responsável pela programação das atividades/eventos 
de toda a região, ficando esta apenas como auxiliar de eventos/atividades, 
contudo também pode a mesma coordenar um evento/atividade que seja 
elaborado por ela. 
 
Art. 2º. A Comissão Pioneira não se define como um clã pioneiro, mas utiliza da 
estrutura do mesmo para desenvolver as atividades e seus membros não 
possuem e não se classificam como possuidores de nenhum tipo de privilégio 
e/ou regalia, estando seus membros em situação de igualdade à de qualquer 
outro pioneiro da região, usando a hierarquia presente em clãs pioneiros para 
funções internas. 
 
Art. 3º. A Comissão Pioneira não tem como função e/ou objetivo julgar e/ou 
atribuir punições a pioneiros e clãs pioneiros, nem, muito menos executar 
avaliação de quaisquer tipos de etapa de avaliação e progressão dos membros 
da Comissão Pioneira. 
 
Art. 4º.  A área de atuação da Comissão Regional Pioneira se restringe ao 
Estado do Paraná. 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO II 
DAS ALTERAÇÕES 

 
 
Art. 5º. Este Regulamento deverá ser revisado pelo menos uma vez por ano, ou, 
quando convier, o mesmo deverá ser revisado e aprovado em Assembleia Geral 
Pioneira. 
 
Art. 6º. Qualquer pioneiro que não concordar com o referido regulamento deverá 
apresentar proposta de revisão, que será apresentado na Assembleia Pioneira. 
 
Art. 7º. A aceitação, ou não, da revisão é validada por meio de votação em 
Assembleia Geral Pioneira, com votos abertos e em caso de empate fica a 
critério dos mestres auxiliares. 
 
 

TÍTULO II 
DAS NORMAS GERAIS 

 
 

CAPÍTULO I 
DA FORMAÇÃO 

 
 
Art. 8º.  A Comissão Pioneira é formada por 5 (cinco) integrantes pioneiros, que 
devem ser obrigatoriamente de clãs diferentes, sendo 2 (dois) membros da 
capital e os outros 2 (dois) do ‘interior’, podendo este quinto membro ser ou da 
capital ou do interior. E também será composta por 2 conselheiros da Gestão 
Anterior. 
§1º. Cidades metropolitanas à Capital, Curitiba, também são consideradas como 
capital na formação desta comissão. 
§2º. A eleição deste quinto participante dar-se-á após a eleição normal dos 
demais cargos. Ou seja, primeiro ocorrerá a eleição dos dois membros da capital, 
em seguida dois membros do interior e só no final a eleição para o último cargo, 
podendo ser tanto da capital quanto do interior, desde que seja de clã distinto. 
 
Art. 9º. A nova COREPIO eleita deverá passar por um estágio probatório com 
os 2 conselheiros por, no mínimo, três (03) meses. Sujeitas a substituição pelos 
suplentes se restar demonstrado a inaptidão ao cargo.  
 
Art. 10. A admissão de membros na Comissão Pioneira é feita através de 
eleições democráticas que seguem as seguintes normas: 
§1º.  A eleição de membros da Comissão Pioneira é realizada anualmente, 
durante a Assembleia Regional Pioneira, preferencialmente a ser realizada junto 
 

 



 
 

 

 
ao Congresso Regional Escoteiro, ou, na ausência deste evento, em outra 
atividade a ser definida pela Comissão Regional Pioneira vigente. 
§2º. Para se candidatar à Comissão Regional Pioneira, o membro juvenil deve 
ter entre 18 (dezoito) anos completos e 20 (vinte) anos incompletos e deve se 
submeter à pré-eleição no dia do Assembleia Regional Pioneira, afirmando sua 
vontade em se candidatar. Cada clã pioneiro tem direito a indicar 1 (um) membro 
como candidato à Comissão Pioneira mediante a apresentação de propostas 
para se candidatar. 
§3º. O processo de votação é majoritário e cada pioneiro, devidamente inscrito 
e participante do evento, tem direito de realizar 1 (um) voto para um membro da 
capital, 1 (um) do interior e 1 (um) para o quinto membro. 
§4º. Caso algum candidato não receba nenhum voto não poderá assumir a vaga 
na Comissão Regional Pioneira, mesmo que haja vaga disponível. 
§5º.  No caso de o processo eleitoral não preencher as 5 (cinco) vagas da 
Comissão Pioneira, seja por falta de candidatos, ou seja, por candidatos com 
nenhum voto, num prazo de 45 dias as vagas restantes devem ser preenchidas 
pelo método escolhido pela Comissão Regional Pioneira eleita. 
 
Art. 11. O desligamento de membros da Comissão Pioneira pode se dar das 
seguintes maneiras: 
I- Exclusão, devido à segunda advertência, prevista no artigo 39. Com o 
consentimento dos mestres auxiliares e durante reunião formal com presença de 
no mínimo um destes. 
II- Afastamento, através do pedido do próprio membro à Comissão Pioneira, 
quando o mesmo não se julgar capaz de assumir suas funções na equipe. 
Registrado em ata. 
III- No caso de desligamento de algum membro da Comissão Pioneira, o cargo 
vago será preenchido pelo suplente, devendo ser respeitando as cotas partes 
previstas no artigo 8º. 
 
Art. 12. A Comissão Pioneira pode, caso deseje, contar com a ajuda de 
voluntários não eleitos para o cumprimento de funções deliberadas pela 
Comissão Regional Pioneira. Estes voluntários podem ser pioneiros, mestres e 
assistentes de mestre. A Comissão também conta com um facilitador de 
comunicação em cidades sedes de eventos. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO FUNCIONAMENTO   

 
Art. 13. A Comissão Pioneira funciona através de equipes internas de trabalho, 
que podem ter, como membros, pioneiros da Comissão Regional Pioneira, 
mestres auxiliares e demais voluntários, cabendo à Comissão avaliar a 
necessidade de o voluntário ser ou não um membro escoteiro. 
§1º. As equipes internas de trabalho podem marcar e realizar reuniões 
extraordinárias, de acordo com as necessidades dos trabalhos. 
 
 

 



 
 

 

 
Art. 14. Para efeito de organização interna, a Comissão Pioneira possui cargos 
internos (Presidente, Secretário, Tesoureiro e Relações Públicas/Comunicação), 
descritos detalhadamente no título II, capítulo I, votados pela própria equipe. 
 
Art. 15. O meio oficial de comunicação interna ficará a critério de escolha da 
Comissão Regional Pioneira vigente, sendo que a atas e projetos devem ser 
devidamente arquivados. 
§1º. A comunicação externa oficial, é de responsabilidade dos membros de 
Relações públicas/Comunicações, desde que os demais membros sejam 
consultados anteriormente, porém todos têm o direito de comunicação. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS CONVOCAÇÕES E DAS VOTAÇÕES 
 

 
Art. 16. As decisões serão tomadas em votação democrática, sendo necessário 
50% mais 1 (cinquenta por cento mais um) dos votos presentes para aprovação. 
 
Art. 17. Quanto ao direito a voz e voto: todo pioneiro da Comissão Regional 
Pioneira eleita no ano tem direito a voz e voto, com exceção dos conselheiros. E 
desde que tenham participação ativa em 75% das reuniões. 
 
Art. 18. Havendo empate, a Comissão Regional Pioneira atuante terá direito 
conjuntamente ao voto decisivo. 
 
Art. 19. As eleições feitas na Comissão Regional Pioneira serão realizadas de 
modo formal, por votos abertos, com direito a justificativa. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 
 
 
Art. 20. A Comissão Regional Pioneira realiza ao menos 1 (uma) reunião mensal 
fixa, variável conforme necessidade, sendo os Mestres auxiliares sempre 
convidados a participar, com data, local e horário pré-definidos em reunião 
anterior. 
 
Art. 21. A Comissão Regional Pioneira poderá realizar reuniões extraordinárias, 
de acordo com a necessidade averiguada. 
 
Art. 22. Para reuniões oficiais válidas é necessária a presença de 50% mais 1 
(cinquenta por cento mais um) dos membros da Comissão Regional Pioneira  
 
 



 
 

 

 
com direito a voto, não alterando em nada o modo de votação descrito no título 
II, capítulo III. 
 
Art. 23. No caso de cancelamento de reunião, outra deve acontecer, em caráter 
de urgência, o mais breve possível. 
 
Art. 24. Um resumo bimestral das ações realizadas deverá ser divulgado em até 
15 (quinze) dias após a reunião. Não sendo, o presidente fica responsável pela 
sua cobrança. 
§1º. As atas das reuniões deverão ser disponibilizadas a qualquer pioneiro 
mediante contato com a secretaria da comissão.  
 
Art. 25. Os membros devem propor as pautas até 24 horas antes do início da 
reunião via meio eletrônicos pré-definido pela comissão. Qualquer assunto que 
surja durante a reunião entrará no final da pauta já definia. 
 
Art. 26. Sugere-se que o procedimento básico das reuniões siga o seguinte: 
I- Oração e registro da reunião em ata, finalizando com oração. 
II - Quando em reuniões físicas a bandeira nacional deve estar presente e ser 
saudada antes desse procedimento. 
 

 
CAPÍTULO V 

DOS CARGOS E DOS MANDATOS 
 
 
Art. 27. Serão designados os seguintes cargos: Presidente, Tesoureiro, 
Secretário e Relações Públicas/Comunicações (podendo acrescentar cargos 
devido à necessidade da gestão atual) o cargo de vice-presidência ficará com 
um dos citados anteriormente acumulando dois cargos para um mesmo membro. 
I- O Presidente é responsável por coordenar os trabalhos da Comissão Pioneira 
e responder pela Comissão. 
II- O Tesoureiro é responsável pelos recursos referentes à Comissão Pioneira. 
Procurar formas de captação de recursos para eventos e demais fins. 
III- O Secretário é responsável por atas das reuniões ordinárias e extraordinárias 
e arquivar documentos oficiais, pelos resumos dos meios oficiais internos e 
externos em dados períodos. Além de ser um contato interno da comissão, 
podendo marcar reuniões e entrar em contato com todos os membros quando 
solicitado. 
IV- Os dois cargos de Relações Públicas são responsáveis pelas 
correspondências externas da Comissão e também pela manutenção do contato 
entre os membros da comissão e demais assuntos ligados à internet e 
comunicação. 
§1º. Os cargos acima mencionados podem ser ocupados por todos os membros 
da Comissão Regional Pioneira e serão definidos na primeira reunião da gestão, 
através de votação entre os membros. 
 

 



 
 

 

 
§2º. Conforme a necessidade será designada alguns membros para 
coordenação de projetos específicos. 
 
Art. 28. Terão seus mandatos até a próxima Assembleia Regional (conforme 
artigo 10) ou caso não esteja mais apto a desempenhar suas funções assumidas 
perante o cargo. 
 
 

 CAPÍTULO VI 
DA FREQUÊNCIA 

 
 
Art. 29. O não comparecimento às reuniões deverá ser comunicado por meio 
oficial interno escolhido, em até 36h antes, para reunião física; e até 3h antes 
para reunião online. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Em casos excepcionais será analisada justificativa 
apresentada. 
 
Art. 30. Será tolerado atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos em reuniões 
oficiais, cabendo aos presentes ir iniciando as atividades da pauta após esse 
tempo de tolerância. 
§1º. Reunião será cancelada se não houver 50% mais 1 (cinquenta por cento 
mais um) dos membros participantes após 20 (vinte) minutos de espera. 
Havendo, ocorrerá normalmente sem aquele(s) faltante(s). 
 

 

TÍTULO III 
DAS REGRAS 

 
 

CAPÍTULO I 
 DO UNIFORME E DO VESTUÁRIO  

 
 
Art. 31. Cabe ao presidente definir a obrigatoriedade do uso do uniforme ou 
vestuário, conforme definido pelo P.O.R. durante as reuniões da Comissão 
Regional Pioneira, levando em conta o local onde esta ocorrerá e as pessoas 
presentes, como o caso de fóruns ou assembleias. 
 
Art. 32. Todo membro da Comissão deverá manter seu uniforme ou vestuário 
impecável, quando em qualquer atividade escoteira, independente da sua 
participação neste como membro da Comissão Regional Pioneira. 
 
Art. 33. O uniforme ou o vestuário deve seguir os padrões dispostos no P.O.R. 
 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 
DOS SÍMBOLOS 

 
 
Art. 34. A presença da bandeira nacional é obrigatória durante as reuniões 
físicas da Comissão Regional Pioneira e em fóruns e assembleias. 
 
Art. 35. O lenço adotado pela Direção Regional do Paraná deverá ser usado 
somente pelos membros da Comissão Regional Pioneira em gestão, quando em 
eventos formais para representá-la oficialmente. 
§1º. O lenço não poderá ser vendido, trocado, emprestado ou doado. 
 
Art. 36. O logotipo deve ser utilizado em todo e qualquer documento ou meio de 
divulgação oficial da Comissão. 
 

 

CAPÍTULO III 
DA CONDUTA 

 
 
Art. 37. Todo membro deve seguir os princípios da Promessa, Lei Escoteira e 
das Virtudes Pioneiras. 
 
Art. 38. Os membros devem se submeter ao P.O.R. (Princípios, Organização e 
Regras), ao Estatuto dos Escoteiros do Brasil e ao Regulamento da Comissão 
Regional Pioneira. 
 
Art. 39. A advertência oficial, escrita e documentada, dos membros da Comissão 
pode se dar das seguintes maneiras: 
I- Advertência, devido à negligência do membro quanto às suas funções e 
demais atividades da Comissão Regional Pioneira, observando que as funções 
são participar das reuniões, das discussões por e-mail, discussões de projetos e 
realização de projetos. 
II- Advertência, devido ao não cumprimento dos compromissos assumidos 
perante a Comissão, levando em consideração este documento. 
III- Qualquer membro tem autonomia para propor uma advertência a outro 
membro, desde que os demais estejam cientes, a homologação da mesma 
segue o processo de votação já descrito neste regulamento. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DOS CASOS OMISSOS 
 
Art. 40. Qualquer fato ou incidente não previsto neste regulamento, que venha 
a ocorrer, deve ser avaliado e resolvido em conjunto pela Comissão Pioneira e 
Mestres auxiliares. 
 


