
Comissão Setorial de Poliuretano 

Projetos de lei estaduais de proibição de PU 

 

 

RIO DE JANEIRO - PL 47/2019  

Proíbe o uso de poliuretano e materiais semelhantes nos revestimentos de instalações 

esportivas e de lazer localizadas no estado do Rio de Janeiro. 

 

Proposta: Rosenverg Reis (MDB / RJ) e Marcelo Cabelereiro (DC / RJ) 

 

Processos 

• O Projeto de Lei foi apresentado em fevereiro de 2019 e já recebeu pareceres 

favoráveis em 4 das 5 Comissões Permanentes nomeadas para analisá-lo. Em 2020, 

devido à pandemia, que afetou as atividades da Câmara, o projeto de lei teve um 

andamento mais lento. 

• O último avanço foi em setembro de 2021, quando foi aprovado na Comissão 

Permanente de Defesa Civil. 

• Atualmente, a matéria aguarda a nomeação de um relator para a Comissão de 

Orçamento Permanente, última etapa antes do envio do Projeto de Lei ao Governo 

para sanção ou veto. 

 

Para acessar o PL 47/2019 na íntegra, clique aqui 

 

 

RIO DE JANEIRO - PL 107/2019  

Determina a substituição de espuma de poliuretano em telhados e paredes para isolamento 

térmico ou acústico em locais públicos ou de grande circulação e aglomeração de pessoas no 

estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

Proposta por: Rodrigo Amorim (PSL / RJ) 

 

Processos 

• O Projeto de Lei foi apresentado em fevereiro de 2019. Nesse ano, recebeu pareceres 

favoráveis em 2 das 5 Comissões Permanentes que irão analisá-lo. 

• Em 2020, devido à pandemia, que afetou as atividades da Câmara, o Projeto de Lei não 

teve avanços. 

• Está na 3.ª Comissão Permanente - de Economia, Indústria e Comércio - desde 

fevereiro de 2020 onde aguarda a apresentação de parecer. 

 

Para acessar o PL 107/2019 na íntegra, clique aqui 

 

 

ESPÍRITO SANTO - PL 274/2019  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/33f0f296244783bd8325839e005fbcdf?OpenDocument&Highlight=0,47%2F2019
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/253ea8ae56c88f41832583a5006d25a4?OpenDocument&Highlight=0,107%2F2019


Dispõe sobre a proibição e utilização de recipientes fabricados com poliuretano para fins de 

instalação de alojamentos, refeitórios, estabelecimentos de saúde, instituições de ensino, bem 

como aqueles destinados ao acolhimento de pessoas. 

 

Proposta por: Carlos Von (AVANTE / ES) 

 

Processos 

• O Projeto de Lei recebeu pareceres favoráveis nas Comissões Permanentes de Justiça 

em 2019 e de Meio Ambiente em 2020. 

• Em setembro de 2021, o deputado federal Marcelo Santos foi nomeado relator na 

Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, onde o projeto de lei agora aguarda 

a discussão e votação de seu parecer favorável. 

• Se aprovado, o projeto de lei será encaminhado ao governador para sanção ou veto. 

 

Para acessar o PL 274/2019 na íntegra, clique aqui 

 

 

PARANÁ - PL 242/2019  

Proíbe o uso de espuma de poliuretano em telhados e paredes para isolamento térmico ou 

acústico em locais públicos ou de grande circulação e aglomeração de pessoas no estado do 

Paraná 

 

Proposta: Alexandre Amaro (PSB / PR) 

 

Processos 

• Diferente dos Projetos de Lei anteriores, o Projeto de Lei 242 do Estado do Paraná será 

apreciado apenas por 2 Comissões Permanentes: Justiça e Indústria e Comércio. 

• O deputado federal Evandro Araujo (PSC) foi nomeado relator na Comissão 

Permanente de Justiça e agora o projeto de lei aguarda a discussão de seu parecer. Se 

aprovado, o projeto de lei será analisado na Comissão de Indústria e Comércio antes 

de ser encaminhado ao Governador do Estado para sanção ou veto. 

 

Para acessar o PL 242/2019 na íntegra, clique aqui. 

 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=74351&ano=2019&proposicao=274
http://portal.assembleia.pr.leg.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=82924

