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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 45/2023

 

 

 

 

Concede o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao 
senhor Laurival Pontarollo.

 

 

 

 

Art. 1º Concede o Título de Cidadão do Estado do Paraná ao Senhor Laurival Pontarollo.

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

 

Curitiba, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

Mabel Canto

Deputada Estadual
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JUSTIFICATIVA

 

Ínclitos colegas Deputados desta Casa de Leis, a presente demanda visa conceder o Título de Cidadão Benemérito do 
Estado do Paraná ao senhor Laurival Pontarollo, honraria esta motivada pelo amplo trabalho em prol da cidade de 
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Ponta Grossa.

 

Laurival Pontarollo, nascido em 30 de Outubro de 1960, na localidade de Boa vista, município de Guamiranga (PR), 
filho de Mário Pontarollo e Eldelzira Lisboa Pontarollo, atualmente é referência no comércio de feijão em todo o Brasil 
graças a marca que leva o seu sobrenome, o Feijão Pontarollo.

 

Em 17 de Agosto de 1996, Laurival chega a Ponta Grossa com um grande sonho, tornar-se comerciante. Após alguns 
meses trabalhados com vendas de feijão, Pontarollo recebe seu primeiro pedido, 50 fardos de feijão, para o 
Supermercado Rickli de Carambeí e neste momento começa a relação de confiança com os compradores locais. 
Sempre ao passar em frente de grandes redes de Supermercado, sonhava em ali vender seu produto. E o sonho se 
realizou. Hoje o grupo Pontarollo comercializa seu produto em todos os grandes supermercados, de regiões como 
Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

 

Após 26 anos, desde que se estabeleceu em Ponta Grossa, o grupo Pontarollo conta com uma megaestrutura. A sede 
está localizada no município e conta com mais de 4 mil metros de área construída, além de maquinários e frota própria 
de veículos e equipamentos eletrônicos.

                                                                                            

É explicita a forte relação que o grupo Pontarollo mantém com a Princesa dos Campos, pois, quando se fala em Feijão 
Pontarollo, as pessoas associam diretamente com Ponta Grossa.

Pontarollo, como forma de contribuir com a sociedade, conta com um projeto social “Amigos do Pontarollo”, trata-se de 
um grupo de 38 amigos, os quais se reúnem toda quarta-feira para confraternizar e discutir ideias de projetos sociais. 
Recentemente o projeto apoiado pelos amigos foi a “Casa Deus Pai”, uma instituição que visa o acolhimento a 
moradores de rua, que todos os dias retornam para o local após seus afazeres, a casa conta com quartos e cozinha 
para o acolhimento dos moradores.

 

Outra forma de contribuir com a cidade é através do esporte. O grupo Pontarollo é patrocinador oficial do Operário 
Ferroviário, time local. Laurival tem ligação com o clube desde que chegou na cidade em 1996, acompanhava os jogos 
da arquibancada e viajava para ver o time. Sua ligação ficou ainda mais forte quando foi convidado para integrar a 
diretoria do clube, na vice-presidência em 2012. Pouco depois, assumiu interinamente a presidência do clube, ficando 
até 2016. Durante sua gestão, o clube ponta-grossense viveu grande momentos, como a conquista do campeonato 
estadual em 2015, diante do Coritiba.

 

Como forma de reconhecimento do trabalho realizado tanto em prol da cidade em causas sociais e pelo desempenho 
realizado no esporte com o clube ponta-grossense, Laurival Pontarollo recebeu o título de cidadão honorário de Ponta 
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Grossa, entregue pela câmara Municipal, do qual se orgulha muito.

 

Em Ponta grossa, com a iniciativa de Laurival, o grupo Pontarollo também contribuiu com causas sociais, em 2018 a 
empresa realizou a entrega de um Leito no Hospital da Criança, patrocinado pelo grupo. Em 2019, esteve presente no 
outubro Rosa Rede Massa, com a doação de R$5 mil, para o hospital Erasto Gaertner. Mais uma vez, como forma de 
contribuir com a causa, em 2020, parte das vendas do mês de Outubro foram destinadas ao Hospital Erasto Gaertner, 
referência no tratamento de câncer. 

Em setembro de 2022, o grupo Pontarollo participou do evento ‘40+’ realizado pela prefeitura municipal de Ponta 
Grossa, para homenagear as empresas que tiveram destaques no cenário local. O Feijão Pontarollo liderado por 
Laurival, ficou em nono lugar na categoria Geração de Valor no setor de Comércio. 

 

Diante do exposto, peço o auxílio de meus colegas parlamentares na tramitação, deliberação, votação e aprovação da 
presente demanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE DE “LAURIVAL PONTAROLLO”

Ponta grossa, 23/02/2023
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Laurival Pontarollo, nascido em 30 de Outubro de 1960, na localidade de Boa vista, município de Guamiranga (PR), 
filho de Mário Pontarollo e Eldelzira Lisboa Pontarollo, atualmente é referência no comércio de feijão em todo o Brasil 
graças a marca que leva o seu sobrenome, o Feijão Pontarollo.

Em 17 de Agosto de 1996, Laurival chega a Ponta Grossa com um grande sonho, tornar-se comerciante. Após 
alguns meses trabalhados com vendas de feijão, Pontarollo recebe seu primeiro pedido, 50 fardos de feijão, para o 
Supermercado Rickli de Carambeí e neste momento começa a relação de confiança com os compradores locais. 
Sempre ao passar em frente de grandes redes de Supermercado, sonhava em ali vender seu produto. E o sonho se 
realizou. Hoje o grupo Pontarollo comercializa seu produto em todos os grandes supermercados, de regiões 
como Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.  

Após 26 anos, desde que se estabeleceu em Ponta Grossa, o grupo Pontarollo conta com uma megaestrutura. 
A sede está localizada no município e conta com mais de 4 mil metros de área construída, além de maquinários e frota 
própria de veículos e equipamentos eletrônicos.        

É explicita a forte relação que o grupo Pontarollo mantém com a Princesa dos Campos, pois, quando se fala em 
Feijão Pontarollo, as pessoas associam diretamente com Ponta Grossa.

Pontarollo, como forma de contribuir com a sociedade, conta com um projeto social “Amigos do Pontarollo”, trata-
se de um grupo de 38 amigos, dos quais se reúnem toda quarta-feira para confraternizar e discutir ideias de 
projetos sociais. Recentemente o projeto apoiado pelos amigos foi a “Casa Deus Pai”, uma instituição que visa o 
acolhimento a moradores de rua, que todos os dias retornam para o local após seus afazeres, a casa conta com 
quartos e cozinha para o acolhimento dos moradores.

Outra forma de contribuir com a cidade é através do esporte. O grupo Pontarollo é patrocinador oficial do Operário 
Ferroviário, time local. Laurival tem ligação com o clube desde que chegou na cidade em 1996, acompanhava os 
jogos da arquibancada e viajava para ver o time. Sua ligação ficou ainda mais forte quando foi convidado para 
integrar a diretoria do clube, na vice-presidência em 2012. Pouco depois, assumiu interinamente a presidência 
do clube, ficando até 2016. Durante sua gestão, o clube ponta-grossense viveu grande momentos, como a 
conquista do campeonato estadual em 2015, diante do Coritiba.

Como forma de reconhecimento do trabalho realizado tanto em prol da cidade em causas sociais e pelo desempenho 
realizado no esporte com o clube ponta-grossense, Laurival Pontarollo recebeu o título de cidadão honorário de 
Ponta Grossa, entregue pela câmara Municipal, do qual se orgulha muito.

Em Ponta grossa, com a iniciativa de Laurival,o grupo Pontarollo também contribuiu com causas sociais, em 2018 a 
empresa realizou a entrega de um Leito no Hospital da Criança, patrocinado pelo grupo. Em 2019, esteve 
presente no outubro Rosa Rede Massa, com a doação de R$5 mil, para o hospital Erasto Gaertner. Mais uma 
vez, como forma de contribuir com a causa, em 2020, parte das vendas do mês de Outubro foram destinadas 
ao Hospital Erasto Gaertner, referência no tratamento de câncer.

Em setembro de 2022, o grupo Pontarollo participou do evento ‘40+’ realizado pela prefeitura municipal de Ponta 
Grossa, para homenagear as empresas que tiveram destaques no cenário local. O Feijão Pontarollo liderado por 
Laurival, ficou em nono lugar na categoria Geração de Valor no setor de Comércio. 
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DEPUTADA MABEL CANTO

Documento assinado eletronicamente em 23/02/2023, às 16:14, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 45 e o código 

CRC 1F6A7C7C1D7E7BC
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OFÍCIO Nº 1/2023 - 0684344 - GDDENIANCOUTO

 

Em 23 de fevereiro de 2023.
Excelentíssima Deputada,
 
 
Cumprimentando-a cordialmente, venho por  meio deste, na qualidade de Líder do Bloco

PODEMOS/PSDB/CIDADANIA, autorizar proposta de Projeto de Lei a fim de conceder tílulo de Cidadão
Benemérito ao Senhor Laurival Pontarollo.

Sem mais para o momento, desde já renovo meus protestos de estima e consideração.
 
 
Atenciosamente,
 

 

 

DENIAN COUTO
DEPUTADO ESTADUAL

 

 

 

Exma. Senhora

MABEL CANTO

MD. Deputada Estadual

Curitiba-Pr.

 

Ofício 1 (0684344)         SEI 01924-87.2023 / pg. 1



Documento assinado eletronicamente por Denian Couto Coelho, Deputado Estadual, em
23/02/2023, às 13:55, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar informando o código verificador 0684344 e o código
CRC 6DAFD902.

 

01924-87.2023 0684344v2

Ofício 1 (0684344)         SEI 01924-87.2023 / pg. 2



         
         
     

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Mauá, 920 - Sobreloja - Bairro Alto da Glória - CEP 80030-901

- Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

CERTIDÃO

 

O BACHAREL FERNANDO SCHEIDT MÄDER

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL

 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

 

CERTIFICA, a requerimento protocolizado sob nº 0028082-62.2023.8.16.6000, que consultando
os registros computacionais existentes nos sistemas Projudi e Judwin, mantidos pelo
Departamento de Gestão Documental, verificou-se não constar autuados neste Tribunal de
Justiça, até as 24h00min do dia 13/02/2023, processos criminais em 2º Grau de
Jurisdição, em que figure como ré(u) LAURIVAL PONTAROLLO, inscrito(a) sob o CPF nº
451.483.099-20.

�������

OBSERVAÇÃO: Conforme Decreto Judiciário nº 119/2022, art. 3º, § 5º, esta certidão é para
“FINS PESSOAIS”. A utilização desta certidão, pelo requerente ou destinatário, para outras
finalidades, ensejará responsabilidade civil, criminal e administrativa.

 

Eu, RODRIGO GENARO MARINHO , Técnico Judiciário, extraí a presente certidão e a conferi.

  Eu, FERNANDO SCHEIDT MÄDER, Diretor do Departamento de Gestão Documental , a
subscrevi e DOU FÉ.

  

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GENARO MARINHO, Técnico
Judiciário, em 15/02/2023, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SCHEIDT MADER, Diretor do
Departamento de Gestão Documental, em 15/02/2023, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar
informando o código verificador 8719752 e o código CRC 4406453D.

0028082-62.2023.8.16.6000 8719752v2
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CERTIDÃO

O BACHAREL FERNANDO SCHEIDT MÄDER

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL

 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

 

CERTIFICA, a requerimento protocolizado sob nº 0028214-22.2023.8.16.6000, que consultando
os registros computacionais existentes nos sistemas Projudi e Judwin, mantidos pelo
Departamento de Gestão Documental, verificou-se não constar autuados neste  Tribunal de
Justiça, até as 24h00min do dia 13/02/2023, processos cíveis em 2º Grau de Jurisdição,
em que figure como parte LAURIVAL PONTAROLLO, inscrito(a) sob o CPF nº 451.483.099-20.

 

OBSERVAÇÃO: Conforme Decreto Judiciário nº 119/2022, art. 3º, § 5º, esta certidão é para
“FINS PESSOAIS”. A utilização desta certidão, pelo requerente ou destinatário, para outras
finalidades, ensejará responsabilidade civil, criminal e administrativa.

 

Eu, DANIELA RIBAS ROCHA, Técnico Judiciário, extraí a presente certidão e a conferi.

E u , FERNANDO SCHEIDT MÄDER, Diretor do Departamento de Gestão Documental , a
subscrevi e DOU FÉ.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA RIBAS ROCHA, Técnica Judiciária, em
15/02/2023, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SCHEIDT MADER, Diretor do
Departamento de Gestão Documental, em 15/02/2023, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar
informando o código verificador 8720309 e o código CRC B362117A.

0028214-22.2023.8.16.6000 8720309v2



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

5890138

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM, 
até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

LAURIVAL PONTAROLLO
OU
CPF n. 451.483.099/20

Certidão emitida em: 07/02/2023 às 11:58:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado
no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por
meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio
figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta
será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n.
680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 06/02/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 07/02/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 07/02/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 04/02/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 06/02/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 5890138
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3364654473



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

5890111

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM, 
até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

LAURIVAL PONTAROLLO
OU
CPF n. 451.483.099/20

Certidão emitida em: 07/02/2023 às 11:57:23 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado
no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por
meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio
figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta
será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n.
680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 06/02/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 07/02/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 07/02/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 04/02/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 06/02/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 06/02/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 5890111
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3572785408



Nota: Este texto não subs tui o original publicado no Diário Oficial.

www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 12.245 , DE 28/07/2015

CONCEDE  TÍTULO  DE  CIDADÃO  HONORÁRIO  DE  PONTA  GROSSA  AO
SENHOR LAURIVAL PONTAROLLO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 22 de julho de 2015, a

par r do Projeto de Lei nº 137/2015, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

Lei:

 Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LAURIVAL PONTAROLLO.

 A honraria será outorgada ao homenageado de conformidade com as disposições legais e regimentais per nentes.

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de julho de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI

Procurador Geral do Município

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 19/08/2015

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em “Aceitar todos”, você concorda com nossa Política de Privacidade

Personalizar Rejeitar Aceitar todos

Lei Ordinária 12245 2015 de Ponta Grossa PR https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/lei-ordinaria/2015...

1 of 1 2/23/2023, 3:03 PM















 

O Feijão Pontarollo marcou presença no evento Outubro Rosa Rede Massa no 
dia 06/10/2019 com a doação de R$5 mil ao hospital Erasto Gaertner de 
Curitiba.  

 



 

O Feijão Pontarollo também participou da cerimônia de inauguração da um leito 
no Hospital da Criança patrocinado pela empresa em 01/10/2018.  

 



 

O Feijão Pontarollo participou do evento do prêmio ‘40+’ realizada pela 
prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para homenagear as empresas que 
tiveram destaque no cenário local! 

 
 

 



 

 

 Presidente desde 2013,Laurival Pontarollo trouxe investidores locais para 
perto do clube  
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INFORMAÇÃO Nº 7863/2023

 

 

 

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 27 de fevereiro de 2023 e 
foi autuada como Projeto de Lei nº 45/2023.

 

 

 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.

 

 

Camila Brunetta 
Mat. 20.373 

 
 
 
 

CAMILA BRUNETTA SILVA

Documento assinado eletronicamente em 27/02/2023, às 16:50, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 7863 e o 

código CRC 1A6A7D7D5F2A7BE
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INFORMAÇÃO Nº 7909/2023

 

 

 

Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente proposição 
não possui similar nesta Casa.

 

 

 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2023.

 

 

Danielle Requião 
Mat. 20.626

DANIELLE REQUIAO
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CONTROLE DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E BENEMÉRITO 2023 a 2026 

 
   

Lei nº 13.115, de 14/2/2001, c/ alterações das Leis n.
os

: 
14.677, de 6/4/2005; 15.523, de 5/6/07; 16.213, de 17/8/2009; e 18.672, de 22/12/15. 

 
 Cada partido poderá apresentar até oito projetos por Legislatura; 

 O partido que possuir até três Deputados por representação só poderá apresentar quatro Projetos por Legislatura. 
 

Atualizado em 28/02/2023 
PARTIDO DEPUTADO  DATA SITUAÇÃO 

     

PSD – 8 títulos     

     

     

     

     

     

UNIÃO BRASIL – 8 títulos     

     

     

     

     

PP – 8 títulos     

     

     

     

     

PL – 8 Títulos     

     

     

     

     

PT – 8 títulos     

     

     

     

     

REPUBLICANOS – 4 Títulos     

     

     

     

     

PDT – 4 títulos     

     

     

     

     

CIDADANIA – 4 títulos     
 

    

     

     

     

PODEMOS – 4 títulos     

     

     

     

     

     



 
PSDB – 4 títulos     

PL 45/2023 Dep. Mabel Canto 1 23/02/2023  

     

     

     

PROS – 4 títulos     

     

     

     

     

MDB – 4 títulos     

     

     

     

     

PSB – 4 títulos     

     

     

     

     

SD – 4 títulos     

     

     

     

     

 
 
 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668 
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DESPACHO - DL Nº 5087/2023

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 2125/2023

PL Nº 45/2023

 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DO ESTADO DO PARANÁ AO 
SENHOR LAURIVAL PONTAROLLO.

AUTORIA: Deputada Mabel Canto

RELATOR: Deputado Luiz Fernando Guerra

 

Considerando-se que a previsão legal contida na Lei nº 13.115, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe que o título de 
cidadão honorário ou de cidadão benemérito só será concedido à pessoa que tenha prestado relevantes serviços ao 
Estado do Paraná; passo a analisar o Projeto de Lei nº 45, de 2023 de iniciativa parlamentar da Excelentíssima 
Senhora Deputada Mabel Canto, que concede a honraria ao Senhor Laurival Pontarollo, conforme especifica.

A proposição descreve que o Sr. Laurival Pontarollo, natural  da localidade de Boa vista, no município de Guamiranga 
(PR); atualmente é referência no comércio de feijão em todo o Brasil graças a marca que leva o seu sobrenome, o 
Feijão Pontarollo. 

Descreve a trajetória de vida e empresarial de sucesso do homenageado, desde a chegada no Município de Ponta 
Grossa no ano de 1996, e que do sonho de tornar-se comerciante mantém através do Grupo Pontarollo uma 
infraestrutura local com mais de 4 mil metros quadrados de área construída.

Mantenedor do Projeto Social – Amigos do Pontarollo – um grupo composto por 38 voluntários que apoiam e viabilizam 
iniciativas sociais comunitárias, sendo um dos destaques desta atuação, o  projeto – Casa Deus Pai – instituição que 
promove o acolhimento de pessoas em situação de rua. Com forte atuação e apoio empresarial ao Esporte, a empresa 
é patrocinadora oficial da equipe de futebol do Operário Ferroviário Esporte Clube, a agremiação esportiva do 
Município de Ponta Grossa, o segundo time mais antigo do Estado do Paraná, fundado em 1º de maio de 1912; tendo 
sido membro do Conselho Diretor ocupando os cargos de Vice-Presidente e a Presidência, de 2012 à 2016.

Cidadão Honorário do Município de Ponta Grossa, desde 2015; foi condecorado com o Título de Amigo da Polícia 
Militar do Paraná pelo apoiamento às ações em prol da Segurança Pública; além de ter sido Certificado com o Mérito 
Ambiental, em reconhecimento pelo incentivo à Campanha Nacional de Educação e Preservação Ambiental.

Responsável pela manutenção de leito no Hospital da Criança desde 2018, e Sócio-Contribuinte do Hospital Erasto 
Gaertner.

Conforme descrição e documentos (certidões) que instruem a proposição, e atendem à exigência do Parágrafo  único 
do art. 1º do diploma legal (No momento da propositura devem ser anexadas certidões negativas e criminais, com a 
finalidade de comprovar sua reputação ilibada, conduta profissional e pessoal irrepreensíveis do homenageado); o 
homenageado preenche os requisitos exigidos pelo artigo 1º da Lei 13.115, de 2001; com contribuições ao 
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desenvolvimento da cultura em geral (Inciso I),tendo ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras 
sociais (Inciso II), biografia com registro de postura ética e respeitosa na defesa dos postulados democráticos e da 
cidadania (Inciso III), notório conhecimento e saber na área de atuação (Inciso IV).

Não  enquadra-se nas vedações do artigo 1º-A, bem como a proposição cumpre as exigências do artigo 2º, que 
autoriza ao partido a apresentação de até 04 (quatro) projetos de lei por legislatura, bem como possui a autorização da 
Liderança da Bancada.

Neste sentido, em atenção ao previsto no artigo 41, Inciso VII, Alínea “h” do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, manifesto-me quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação regimental da proposição, 
bem como emito parecer favorável quanto ao Mérito da iniciativa, opinando pelo PARECER FAVORÁVEL à aprovação 
do Projeto de Lei nº 45/2003, na forma da EMENDA ADITIVA desta Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, que 
insere na redação do artigo 1º a denominação da honraria que está sendo proposta, como sendo o Título de Cidadão 
BENEMÉRITO do Estado do Paraná, conferido aos cidadãos naturais do nosso Estado como reconhecimento oficial.

É o parecer.

Curitiba, 14 de março de 2023.

 

DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA

Relator

 

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 45/2023

Nos termos do Inciso I do art. 175 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP), 
apresenta-se Emenda para acrescer dispositivo no art. 1º do Projeto de Lei nº 45/2023, que passa a tramitar com a 
seguinte redação:

Ementa: Concede o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao Senhor 
Laurival Pontarollo.

 

Art. 1º. Concede o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao Senhor Laurival Pontarollo.

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

 

Curitiba, 14 de março de 2023.
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DEPUTADO TIAGO AMARAL

Presidente

 

DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA

Relator

DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA
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