
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL, A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
CASCAVEL, O CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA, ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE 
CASCAVEL, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO OESTE 
DO PARANÁ, SOCIEDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E A 
FUNDAÇÃO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – FUNDATEC, PARA FINS QUE 
ESPECIFICA. 

O Município de Cascavel, CNPJ n.º 76.208.867/0001-07, neste ato representado pelo 
prefeito municipal Sr. Edgar Bueno, portador da Cédula de Identidade n.º 865.953-2, 
inscrito no CPF sob o n.º 118.174.459-87, a Câmara Municipal de Vereadores de 
Cascavel representada pelo Sr. Juarez Luiz Berté, portador da Cédula de Identidade nº 
1.287.037-0, inscrito no CPF sob o nº 252.554.019-00; o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, entidade de fiscalização profissional, 
representada pelo Sr. André Luís Gonçalves, portador da Cédula de Identidade nº 
4.180.278-2, inscrito do CPF sob o nº 014.715.659-98; a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Cascavel – AEAC, representada pela Sra. \Ingrid Marga Bischoff, 
portadora da cédula de Identidade nº 6005472417, inscrita no CPF sob o nº 
425.245.390-91; o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná – 
SINDUSCON OESTE-PR, representada pelo Sr. José Luiz Parzianello, portador da 
Cédula de Identidade nº 4.904.420-8, inscrito no CPF sob nº 236.985.430-87, a 
Sociedade de arquitetura e Urbanismo e a Fundação Paranaense Para O 
Desenvolvimento Tecnológicop Da Indústria Da Construção – FUNDATEC, neste ato 
representados respectivamente pelo Sr. Denildo Barreto Ferreira, portador da Cédula de 
Identidade nº 8.305.482-4, inscrito no CPF nº 279.068.418-91 e pelo Sr. Luiz Alberto 
Círico, portador da Cédula de Identidade nº 1.130.739 no CPF sob o nº 356.211.689-68. 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui o objeto deste instrumento empreender, em regime de parceria, ações que 
digam respeito a melhoria das condições de acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, no âmbito da atuação das respectivas instituições 
parceiras. 

Parágrafo Único: Apoiar a realização de Fóruns, congressos, seminários, cursos 
específicos e outros. 

CLAUSULA SEGUNDA: - DAS OBRIGAÇÕES  

1 – COMUNS 

Os partícipes comprometem-se reciprocamente, visando aos objetivos do presente 
Acordo, no âmbito de suas atribuições a atuar em parceria na implementação das 
seguintes ações: 

a - Atuar em parceria no planejamento, implantação, acompanhamento e avaliação dos 
projetos objeto do presente Acordo;  



b - Intercambiar informações, documentos e apoio técnico e institucional necessários à 
consecução deste instrumento;  

c - Participar de desenvolvimento de estudos, pesquisas, e qualquer outra iniciativa de 
interesse do segmento social contemplado neste acordo.  

d - Promover a atualização dos conceitos, métodos e práticas relacionadas a supressão 
de barreiras ambientais, visando a garantia do melhor desenvolvimento dos projetos 
objeto deste Acordo;  

e - Constituir Comissão Permanente de Acessibilidade com a finalidade de articular e 
coordenar as ações comuns objeto deste instrumento, com um representante de cada 
unidade convenente.  

2 – DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL  

a - Empreender esforços para que nenhuma obra do município seja edificada sem estar 
devidamente acessível;  

b - Desenvolver ações com objetivo de remover barreiras já existentes;  

c - Dotar a Secretaria de Planejamento de instrumentos técnicos e recursos humanos 
para desenvolver os projetos dentro das normas de acessibilidade;  

d - Realizar estudos técnicos e jurídicos objetivando a adequação das normas municipais 
às nacionais e internacionais que tratam da acessibilidade.  

3 – DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CASCAVEL  

a - Elaborar leis e fiscalizar sua aplicação;  

b - Participar dos estudos técnicos visando auxiliar na elaboração das normas locais 
sobre acessibilidade. 

4 – DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA  E 
AGRONOMIA, ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE 
CASCAVEL, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVI L DO 
OESTE DO PARANÁ, SOCIEDADE DE ARQUITETURA E URBANIS MO E A 
FUNDAÇÃO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓG ICO 
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - FUNDATEC  

a - Desenvolver ações com o objetivo de assegurar às pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, a acessibilidade às sedes das parcerias;  

b - Definir critérios básicos de acessibilidade para a aprovação de projetos de 
empreendimentos sobre a responsabilidade das parcerias, resguardando-se as 
características de atuação de cada uma;  

c - Desenvolver cursos em acessibilidade voltados para a capacitação dos seus filiados, 
técnicos e funcionários;  



d - Participar dos estudos técnicos visando auxiliar na elaboração das normas locais 
sobre acessibilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

As despesas decorrentes do presente Acordo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias dos partícipes, em conformidade com as responsabilidades 
assumidas neste instrumento e nos eventuais termos aditivos. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

O presente Acordo terá a vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua 
assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado, conforme determina a lei. 

CLAÚSULA QUINTA – DA TOLERÊNCIA/NOVAÇÃO  

A simples tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração, por mais 
simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre os partícipes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

É assegurado ao Governo Municipal de Cascavel, por intermédio das Secretarias e 
administração direta e indireta a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e de 
exercer o controle e fiscalização sobre a execução do objeto deste Acordo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA  

A Inexecução total ou parcial deste acordo enseja a sua rescisão. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇLÃO  

A publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no Diário Oficial do 
Município, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8666/93 com as alterações. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

Para dirimir as questões decorrentes deste Acordo os partícipes, de comum acordo, 
elegem o Foro da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com expressa renúncia de 
qualquer outros, por mais especial ou privilegiado que seja ou que venha a ser para os 
procedimento judiciais deste Acordo; 

E, por estarem assim justos e acordados, após lido e manifestado a concordância, 
firmam o presente instrumento em 10 (dez) vias de igual teor e forma, com todas as vias 
devidamente rubricadas na presença de 02 (duas) testemunhas, as quais assinam abaixo, 
para que produza seus efeitos legais.  

Cascavel/PR , 11 de março de 2003. 



Assinaturas: 

Edgar Bueno  

Prefeito Municipal de Cascavel 

CI: 865.953-2  

CPF: 118.174.459-87  

Juarez Luiz Berté 

Câmara Municipal de Vereadores 

CI: 1.287.037-0 

CPF: 252.554.019-00 

André Luis Gonçalves  

CREA 

CI: 4.180.278-2 

CPF: 014.715.659-98 

Ingrid Marga Bischoff 

AEAC 

CI: 600054724/RS 

CPF: 425.245.390-91 

José Luiz Parzianello 

Sinduscon Oeste – PR 

CI: 4.904.420-8 

CPF: 236.985.430-87 

Luiz Alberto Círico 

Fundatec 

CI: 1.130.739 

CPF: 356.211.689-68 



Denildo Barreto Ferreira 

Sociedade de Arquitetura 

CI: 8.305.482-4 

CPF: 279.068.418-91 

Testemunhas: 

Eng. Civil Ronald Peixoto Drabik 

C.I. 1.517.081-6/PR 

CPF: 317.049.059-15 

Eng. Civil Roberto Aoki 

CI: 9.095.367/SSP SP 

CPF: 009.983.538-09 

 


