
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº111/ 2018                                               Em, 05 de junho de 2018. 

 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSENTOS POSICIONADOS 

EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO À GESTANTE EM 

TEATROS, CINEMA, CASAS DE SHOW E 

ESPETÁCULOS EM GERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam os teatros, cinemas, casas de show e espetáculos em geral obrigados a 

disponibilizar assentos posicionados em locais de fácil acesso à gestante e a reservar assentos 

para seus acompanhantes. 

 

 § 1º - Os assentos disponibilizados para as gestantes deverão ser posicionados de 

forma a garantir comodidade e fácil acesso.  

 

§ 2º - Os assentos para os acompanhantes deverão ser reservados ao lado dos assentos 

disponibilizados para as gestantes.  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

        Sala de Sessões, 05 de junho de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 
A presente proposição objetiva assegurar as gestantes à disponibilização de assentos 

posicionados em locais de fácil acesso em teatros, cinema, casas de show e espetáculos em 

geral de modo a garantir um maior conforto as mesmas levando-se em conta o respeito e 

cuidado que devem ser dados a estas.  

Verificamos a existência de espaços reservados para gestantes em locais de 

estacionamento de automóveis, a preferência em filas, os assentos reservados em transporte 

coletivo, mas não existe a mesma atenção dentro de cinemas e teatros da Cidade.  

Portanto, é notória a necessidade de poltronas especiais nesses espaços culturais para 

as gestantes, que sofrem com o desconforto dos assentos convencionais, bem como com a 

dificuldade de acessar esses locais em razão de sua lotação. 

 Nossa proposta é que sejam instaladas, dentro de cinemas e teatros, poltronas 

especiais, com o conforto condizente para as gestantes, considerando o momento especial de 

suas vidas. Por consequência lógica, torna-se necessária a reserva de assentos padronizados 

(iguais aos demais) em ambos os lados dessas poltronas especiais, para acolher os 

acompanhantes das gestantes.  
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Vale ressaltar que consideramos poltronas especiais um assento diferenciado que 

atenda melhor as necessidades de conforto da gestante como, por exemplo, inclinação para as 

pernas ou suporte para a coluna, ficando uma melhor análise a cargo de profissionais 

especializados da área em debate. 

Pela evidente importância da atenção à acessibilidade para todos, é que viemos propor 

o presente projeto de Lei à apreciação dos nobres colegas Vereadores, contando com a sua 

aprovação. 

 

Sala de Sessões, 05 de junho de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

 


