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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca – SP 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Vereador que este subscreve, apresenta à consideração e 

deliberação do Augusto Plenário, o presente Projeto de Decreto 

Legislativo que outorga o título honorífico de Cidadão Francano ao 

Ilustríssimo Senhor Gilmar Fernandes Cunha, em reconhecimento aos 

relevantes serviços prestados à comunidade francana.  

Salienta-se que esta Proposta atende aos requisitos 

legais necessários para a concessão da honraria, e que a biografia 

do condecorado segue anexa.  

Desta forma, acreditando ser matéria pacífica e 

consensual, prestando singela homenagem da Câmara Municipal ao 

estimado e prestante cidadão, espero merecer a acolhida dos nobres 

pares para a aprovação da presente propositura. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI nº   /2022 

  

Outorga o título de Cidadão Francano ao Sr. 

Gilmar Fernandes Cunha, e dá outras 

providências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município,  

 

A P R O V A 

 
Art. 1º Fica outorgado o título honorífico de Cidadão Francano ao 

Ilustríssimo Sr. Gilmar Fernandes Cunha, em condecoração aos 

relevantes serviços prestados à comunidade francana. 

Art. 2º As despesas com a execução do presente Decreto Legislativo 

correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente. 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

 

 

Câmara Municipal de Franca, 11 de julho de 2022. 

 

 

_________________________ 

Gilson Pelizaro 
VEREADOR 
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BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO 

 

 

Gilmar Fernandes Cunha, nascido em 14/05/1971 em Palotina-PR. Filho 

de Vicente Fernandes Cunha e Reinalda Almeida Cunha. 

Chegaram em Franca em 1981, onde se estabeleceram no bairro Jardim 

Planalto. 

Como filho mais velho, sempre teve maior responsabilidade, ajudando 

os pais e os 3 irmãos. Aos 14 anos começou a trabalhar em indústria 

de calçados, trabalhando e estudando à noite. 

Fez o curso de torneiro mecânico e desenho técnico pela escola Doutor 

Júlio Cardoso (Industrial). Trabalhou como vendedor e representante 

de vendas ainda solteiro.  

No ano de 1995 conheceu sua esposa, Lissandra Maria Pelizaro, co quem 

se casou em 1997. Da união tiveram dois filhos: Murilo Pelizaro Cunha 

e Arthur Antônio Pelizaro Cunha, ambos hoje universitários.  

No ano de 1998 montou a empresa Estação Calhas, no bairro Jardim 

Francano, em sociedade com o primo, nato à profissão de Calheiro.  

No ano 2000 desfizeram a sociedade e se mudaram para o bairro 

Estação, onde a loja, com o apoio da esposa no setor administrativo, 

passou a ser chamada de Estação Calhas e Exaustores, para atividades 

de calhas, coifas e exaustores.  

No ano de 2012 se mudaram para a Rua Batatais, no Jardim Francano, 

com sede própria, ampliando o setor de prestação de serviços e vendas 

de produtos de aço e inox, em franca e região. 

Em 2017 compraram uma fábrica de exaustores eólicos, de um antigo 

fornecedor, ampliando a produção nos setores de vendas para Franca e 

todo Brasil, com venda em site próprio da empresa e plataformas de 

vendas, como Mercado Livre e Magazine Luiza. 

Atuam com o conceito de excelente qualidade e boas relações com seus 

clientes de todo o Brasil. 

 

 


