AC IL
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA

Londrina, 14 de fevereiro de 2018.

Oficio n° 002/2018

Ao Senhor
Vereador Nantes
Presidente em Exercício da Camara Municipal de Londrina
Londrina-PR

Prezado Senhor:

Em resposta ao Oficio n° 1445/2017, solicitando
manifestação a respeito do projeto de lei n° 205/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cadeiras preferenciais para idosos, pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida,
gestantes e lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, além de espaços apropriados
para cadeirantes nas praças de alimentação de shopping centers e hipermercados, estádios,
ginásios e teatros, solicitamos a V.Exa. o agendamento de reunião conjunta entre o proponente
do projeto e os representantes dos shopping centers de Londrina, para desenvolvimento de projeto
educativo visando a conscientização social do cidadão a respeito do tema, circunstância que trará
melhores resultados a população.

A ACIL apoia a implantação de campanhas
educativas que visem o exercício da cidadania e o respeito aos portadores de necessidades
especiais, seja em razão da idade, deficiência ou mobilidade reduzida e gestantes ou pessoas
com crianças de colo.

A necessidade de implantação de campanha
educativa importará em resultados efetivos Aquelas pessoas descritas no projeto, sem
necessidade de lei especifica que trata de assentos preferenciais.
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Em não sendo aprofundada a discussão e
implantação de campanha educativa com os estabelecimentos comerciais para destinação de
assentos preferenciais a pessoas com necessidades, a posição da ACIL é contrária ao projeto,
pois a lei não será observada por pessoas sem consciência social, vez que os assentos são
preferenciais, não exclusivos e, sem qualquer poder de fiscalização dos shoppings pela
ocupação por terceiros não beneficiados pela preferência.

Assim, solicitamos a V.Exa. o agendamento de
reunião para modificação do escopo do projeto de lei em questão, permitindo que os shoppings
centers discutam a possibilidade de criação de campanhas educativas para conscientização dos
cidadãos em respeitar as essas preferências men

P

na s no projeto.

Sem ais para o momento.
At nciosamente,

AA—
Associação C merc I e Industrial de Londrina
Clau •to Sérgio Tedeschi
Presidente
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