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Denomina com o nome Francisco Justo Junior um próprio
público do município.

ACàmara Municipal de Cascavel, E,stado doParaná,^prov^i

Art. Lo Esta lei denomina Francisco Justo Junior o Ecopark do Bairro Santa

Felicidade, que está em construçã.o e serâlocahzado na Rua do Vale, no Loteamento 82, Quadra
43,Lote 1AUP, Quadra 42,Lote 1UP, Quadra52LotelP.

Art.2" Esta lei entÍa em vigor na data de sua pubücação oficial.

Palácio José Neves Formighieri, 69" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 08 de novembro de 2021.
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Justificação,

Esta proposição tem pot obietivo homenagear a memória do Senhor Ivo José Triches,
por sua contribuição ao município como entusiasta do Âssociativismo e defensor do Meio
Âmbiente.

Um dos oito irmãos do casal de agricultores Francisco Justo e Astrogilda Fonseca

Justo, nâsceu fla zon rural, no distrito paulista de Aparecida de São Manuel, pertencente ao

município de São Manuel do Paraíso, Estado de São Paulo, em 09 de janeito de 1.946, casado com
Sônia Maria Innocenti Justo e pai de três filhas.

Sempre dizia, lembrar infànciq na propriedade da famílta dedicada ao cultivo de café e

da máquina beneficiadora do gtão, conforme suas palavras no livro "50 anos da ÂREÂC:
"puando peqaeno, @udaua a cuidar da ciação de aninais, tiraaa leite das uacas com meu pai, descascaua ni/ho,

trataaa dos porcos ... enfim, uma uida dedicada ao carnpl".
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Na adolescência, estudou em colégio interno na cidade de Botucatu/Sl cursou o
Ensino Médio no Colégio Estadual doPztaná", em Curitiba, e n sequência, entrou na escola de
Agronomia da Universidade Federal do Paraná. No final do terceiro ano do curso, participou do
Projeto Rondon, na cidade de ImperatÍrz, no Maranhão, onde montaram expeÍimentos na ârea de

horticultuta e cereal, com um grupo de 20 alunos.

Outto estágio que marcou sua vida acadêmica foi na Usina Central do Paraná, em

Porecatu, onde depois de formado, trabalhou de 1975 a 1,979 no setor de mecanizaçáo agrícola,
contribuindo pàt o processo de evolução de mecanização da cultura da cana de açúcar na rcgSáo,

que mais tarde se tornou referência para todo o Brasil.

Ainda quando trabalhava na usina, recebeu uma pÍoposta pâra ser transferido para

umâ cooperativa voltada à produção de sofa. Naquela ocasião, erapara g rantlr assistência técnica

em áreas agricultáveis da Costa do Marfim, ,^ Afrrr .

Jâ casado, em 1977, decidiu cÍ:uz^Í o oceano com destino à Costa do Marfim, p^ra
contribuir com o projeto da FEMECAP (Federação Meridional de Cooperativas de Campinas -
SP). Na oportunidade foram abertas quâtÍo fazendas de 2.000 hectares cada uma para produção
de sementes de soja para distribuição aos pequenos agricultores.

Permaneceu em solo Afticano por dois anos (1980/1981) até a concretização do
projeto. Em março de 7982, desembarcou na capital do Oeste do Paranâ - Cascavel, para
trabalhar em umâ multinacional dedicada à produção de sementes e pesquisas.

Em 1984, recebeu o convite que abriu portâs paraa vida pública, feito pelo Prefeito da

época, o Senhor Fidelcino Tolentino assumiu a secretaria municipal de Agricultura e Meio
Ambiente de Cascavel. Nesse período conciliou o caÍgo no ptimeiro escalão com â presidência
do então Núcleo de Cascavel da AEAPR (Âssociação dos Engenheiros Âgrônomos do Parunâ).

Â frente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, algumas reahzações da pasta

que ocupava:
. Construção do Lago Municipal;
. Reformulaçáo da Âv. Tancredo Neves, com o plantio das árvores que até hoie

embelezam a via;
. Implantação de um canteiro de árvores nativas e plantas otnamentais paÍa plantio

nâs prâças da cidade. Esse canteiro localizava-se no ZoolígSco Municipal;
o Reformas e cuidados no ZoolôgSco Municipal;
o Transferência da Capela do distrito de São João do Oeste, parz o espaço do Lago

Municipal;
. Projetos rcahzados em parceria com ONG's especialmente o trabalho rcaltzado

com a ONG "Âmigo dos fuos", que rcalizavam ações para pÍeservação das nascentes de

Cascavel.

De 1989 a 1,995, ocupou o cargo de chefe do Escritório Regional da SEAB de

Cascavel, onde ele âpontâva como principal missão classista o amparo na área profis ç['f
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busca da conscienizaçáo do Eng. Agrônomo, na defesa profissional, orientação em relação às

culturas e nâ coÍretâ aphcaçáo de produtos nas lavouras.

Em 2005, voltou a ocupaÍ um cargo público como secretário de Meio Âmbiente de

Cascavel, no governo de Lisias de Araufo Tomé. Durante todos os esses anos continuou
assumindo cârgos na diretoria da AREAC, como diretor social, diretor de esportes, secretátio,

tesoureiro e em 2017, assumiu o segundo mandato como presidente da Associaçáo, agota
AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Âgrônomos de Cascavel), ocasião em que a
Associação completou 50 anos de existência.

Nessa segunda gestão como presidente, houve avanços significativos e participações
impotantes nos enconttos organizados pela Associação, bem como prêmios foram conqústados
no contexto da agronomia regional e estadual. Ocupou também vârias funções e a presidência do
CONSEG (Conselho Municipal de Segurança).

Atuou por mais de 35 anos como membro efetivo da Ordem Maçônica de Cascavel,

onde foram rca\zadas inúmeras obtas filanttópicas em toda a rcgSáo, Faleceu no dia 24 de

feveteiro de2020.

Por sua traietóia e suâ contribuição à vida pública, solicito aos nobres pâÍes, â
aprovação deste projeto.
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Masculino
Sexo

Casado, 74 anos..
Estado civil e idade

Documento de identiÍi€ção

521.266-9/S5P/PR ..
Eleitor

Sim

FRANCISCO AUGUSTINHO JUSTO,e ASTROGILDA FONSECA JUSTO, ambós íalecidos., O falecido
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REPÚB LICA FEDERATIVA DO
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N

CERTIDÃO OE OBITO
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. Nome

FRANCISCO JUSÍO JUNIOR

Matrícula

01 55 2A2A 4 00169 299 0052359'60

da certidão é

Cascavel-PR, 24 de 2020.

Oficial
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CPF: 185.840.479-72 \
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