
                     

 

                            

Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 

GABINETE DO VEREADOR NESTOR LOPES 

  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007, DE 22 FEVEREIRO DE 2021. 

 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

 

EMENTA: Concede o Título de Cidadania madalenense a senhora ANDREA 

GIANNINI LOPES, senhor ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, senhor 

GILBERTO PAES TENÓRIO, senhora SILVANA DOS SANTOS AMBROSOLI 

e senhor PETRUS VELLOZO FRANCISCO. 

 

                                                    A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por 

seus representantes legais aprovou e eu promulgo a seguinte 

 

RESOLUÇÃO: 

 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadania Madalenense aos seguintes 

homenageados:  

 

- Senhora ANDREA GIANNINI LOPES,  

- Senhor ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, 

- senhor GILBERTO PAES TENÓRIO, 

- Senhora SILVANA DOS SANTOS AMBROSOLI, e 

- senhor PETRUS VELLOZO FRANCISCO. 

 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será publicada 

como parte integrante da presente Resolução.   

 

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Salão Plenário Tude Portugal, em 22 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES                                                                                                

Vereador/DEM 

JUSTIFICATIVA:  

 

ANDREA LOPES GIANNINI: 

Nascida na cidade de Macaé/RJ, outrora conhecida como Princesinha do Atlântico e 

atualmente Capital Nacional do Petróleo, veio ao mundo em 16 de junho de 1977, 

filha de Márcia de Fátima Lopes Giannini e de Manoel Theodorico Silva Rocha, 



                     

 

sendo neta dos saudosos - Jorge Giannini e Marina Lopes Giannini, é casada com o 

madalenense Fabiano Correa Lopes, com quem tem uma filha, Marina Giannini 

Lopes. 

Andrea Lopes Giannini é Graduada em odontologia e na respeitadíssima corporação 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, ocupa o posto de capitão 

dentista. 

Desde o ano de 2010, o casal é proprietário de uma bonita casa, instalada em uma 

agradabilíssima chácara, bem no coração do bairro Parque Itaporanga, nesta cidade.  

Apesar de não ser madalenense da gema, como tratamos os naturais deste município, 

a nossa homenageada traz no seu coração a alma madalenense, o que não poderia ser 

diferente, afinal, desde a sua mais tenra idade é frequentadora assídua e 

declaradamente apaixonada pela terra do 3º melhor clima do Brasil, onde muitos 

dos seus familiares desde os tempos de seus bisavós, Nestor Lopes de Sá e Antonina 

da Silva Lopes, têm raízes profundas aqui fincadas. 

 

ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA: 

 

Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 03 de dezembro de 1964, é casado com Elis 

Sant´Anna, com quem tem dois filhos, atualmente são moradores na cidade de Nova 

Friburgo.  

Anderson é formado em Licenciatura em História, pela UNIRIO e é profissional 

Designer Gráfico, e como tal, o nosso homenageado desde a primeira FLIM – Festa 

Literária de Santa Maria Madalena, realizada no ano de 2010, é o profissional 

responsável pela produção de todo o material gráfico ilustrativo utilizado para a 

promoção da Festa Literária Madalenense, cujo sucesso, indubitavelmente, também se 

deve à qualidade desse material confeccionado pelo Anderson, cujo resultado é prova 

inconteste da sua dedicação e profissionalismo. Graças a esse seu trabalho, sua 

presença se tornou uma constante em nossa cidade, nos dias em que é realizada a 

FLIM então, presença já tida como obrigatória, sempre se fazendo acompanhar da 

esposa e filhos. 

 

GILBERTO PAES TENÓRIO 

 

Nascido na cidade de Niterói, o senhor GILBERTO PAES TENÓRIO, Cel 

Reformado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 25 anos é 

freqüentador assíduo da cidade de Santa Maria Madalena. 

Os laços afetivos do nosso homenageado com o município de Santa Maria Madalena 

foram estreitados através da sua esposa, SILVANA DOS SANTOS AMBOSOLI, 

frequentadora da nossa cidade desde os seus tempos de mocidade.  

Amor à primeira vista, assim explica o nosso homenageado, Gilberto Tenório, o seu 

apego à cidade, à cultura, à história, às pessoas e a tudo o que acontece em nosso 

município durante o ano, tanto assim, que festas como Carnaval, Padroeira, Exposição 



                     

 

Agropecuária e a Flim – Festa Literária de Santa Maria Madalena, sempre contam 

com a presença do querido casal em nosso meio. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

- 2º tenente da reserva da Arma de Artilharia do Exército brasileiro que exerceu 

durante dois anos; 

- Curso de Formação de Oficiais da Escola de Formação de oficiais da Polícia militar 

do Estado do Rio de janeiro, classificado em 1º lugar; 

- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola Superior da Polícia Militar; 

- Curso Superior de Polícia Militar concluído na Academia de Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais em parceria  com a Fundação João Pinheiro; e 

- Cursos de Especialização nas áreas de Técnica de Ensino, combate a incêndio, 

Manutenção de Armamento e Técnicas de Tiro de Combate.     

Funções e Atividades principais: 

- Coordenador e instrutor em vários cursos nas Unidades de Ensino da Polícia Militar; 

- Assessoria no Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar; 

- Assessoria no Estado-Maior da Polícia militar; 

- Subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar; 

- Subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar; e 

 - Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar. 

 

SILVANA DOS SANTOS AMBROSOLI: 

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal Fluminense (1982), mestrado 

em LITERATURA BRASILEIRA pela Universidade Federal Fluminense (1992) e 

doutorado em CRÍTICA TEXTUAL, também pela UFF (2010).  

Desde jovem a nossa homenageada - filha de Francisco Ambrosoli e Marly dos 

Santos Ambrosoli, nascida na cidade de Niterói/RJ - é frequentadora assídua dos 

eventos realizados em Santa Maria Madalena, onde desfruta juntamente com o seu 

esposo, GILBERTO PAES TENÓRIO, da amizade e carinho de uma legião de 

amigos, o que não poderia ser diferente, pois há muito convivem em nosso meio, 

sendo inclusive colaboradores de diversas ações sociais e culturais levadas a efeito 

neste município.   

Atualmente é professora na UNILASALLE-RJ, tutora a distância do curso de Crítica 

Textual no CEDERJ/UFF-Letras e professora da SEEDUC-RJ, com vasta experiência 

na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Leitura e 

Produção de Texto, Comunicação Empresarial, Redação Científica e Crítica Textual.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO: 

 

2006 - 2010 

Doutorado em CRÍTICA TEXTUAL. 



                     

 

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. 

Título: Marialva em palavras e imagens: criação e recriação, Ano de obtenção: 2010. 

 

1988 - 1992 

Mestrado em LITERATURA BRASILEIRA. 

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. 

Título: Textos e leitores na sala de aula: um exercício de literatura,Ano de Obtenção: 

1992. 

 

1986 - 1987 

Especialização em LITERATURA BRASILEIRA. 

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. 

 

1977 - 1980 

Graduação em Letras. 

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil 
 

PETRUS VELLOZO FRANCISCO: 

 

Natural da cidade de Nova Fribrgo, nascido em 21 de outubro de1994, filho de 

Robson Pereira Francisco e de Idamiria Vellozo Francisco, é casado com Luiza 

Tardin Gomes Castro Guachalla Vellozo, com quem tem um filho, Pedro Guachalla 

Vellozo. 

O nosso homenageado é Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, atualmente lotado no Sexto Grupamento de Bombeiros Militar, onde exerce o 

comandando do Posto Avançado de Bombeiros Militar - PABM 1/6 Santa Maria 

Madalena/RJ. 

FORMAÇĀO: 

- Ensino médio: concluído no Colégio D. Pedro I, no ano de 2011;  

- Nível Superior: Conclusão do Curso de Formação de Oficiais do CBMERJ em 

Primeiro lugar, sendo formado Segundo Tenente Bombeiro Militar na Academia de 

Bombeiro Militar D. Pedro II;  

- Cursando Engenharia Mecanica na UERJ.  

- Cursos de especializações: Conclusão em primeiro lugar no Curso de Especialização 

de Combate a Incêndio Urbano/2017;  

- Conclusão do Estagio de Suprimento de Água para Incêndio/2018; 

- Conclusão no Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal /2018;  

- Conclusão em primeiro lugar no Curso de Salvamento em Montanha/ 2019;  

- Certificação pela sua participação no 1° WORKSHOP INTERNACIONAL DE 

QUEIMA PRESCRITA E FOGO DE SUPRESSÃO, atividade complementar ao II 

Simpósio de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Região Serrana – II 

SPCIF em 2018;  



                     

 

- Conclusão do Programa de Qualificação operacional de Salvamento em Desastres 

em 2018; CONDECORAÇÕES - Medalha Premio General Lírio: Concede o “Prêmio 

General Lírio” aos Cadetes BM que, durante o Curso de Formação de Oficiais - CFO, 

atenderam ao previsto no art. 1o da Portaria CBMERJ no 195, de 18 de fevereiro de 

2002.  

- “MEDALHA COMANDANTE MORAES ANTAS - APLICAÇÃO E ESTUDO” 

ao Cadete BM que conclui em 1º lugar e com conceito “MUITO BOM” o Curso de 

Formação de Oficiais/2017.  

- Promoção por mérito intelectual, com validade a contar de 02 de dezembro de 2017, 

o Aluno-Oficial BM PETRUS VELLOZO FRANCISCO (RG 49.917), do Quadro de 

Oficiais Combatentes (QOC) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, em conformidade com o disposto no artigo 1° da Lei Estadual no 3.794, de 

01 de abril de 2002, em razão de ter obtido a primeira colocação no Curso de 

Formação de Oficiais - CFO – 2017 da Academia de Bombeiros Militar Dom Pedro 

II, foi promovido ao posto de 2o Tenente BM.  

NO ESPORTE: 

- Campeão Carioca de Motocross e Supercross nas categorias 65cc, 85cc, Amador e 

250cc entre os anos 2005 a 2012.  

Foi com orgulho que no dia 02 de fevereiro de 2021, o Corpo de Bombeiros Militares 

do PABM 1/6 (Posto Avançado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 

Janeiro), com sede em Manoel de Moraes, quarto Distrito do município de Santa 

Maria Madalena, comunicou a conquista da pedra de Manoel de Moraes, importante 

relevo da nossa região, existente atrás do PABM 1/6. 

 

A via construída foi batizada com o nome de "Meu 1º comando", em homenagem ao 

Tenente Petrus, Comandante do PABM 1/6 e idealizador da feitura da via demarcada, 

que apresenta os seguintes dados técnicos: Desnível do solo: 196; 

Tamanho da via: 280 metros; Duração: 3 a 4 horas; Tamanho mínimo de corda: 60 m; 

Número de grampos: 19 grampos; 

Enfiadas: 5 enfiadas( corda 60m); 

Duração da conquista: 

1º dia: 4 horas ( Ten Petrus e Cb loubach); 

2º dia : 5 horas ( Cap Aragão, Cap kitazawa e Ten Petrus); 

3º dia : 5 horas ( Ten Petrus e Sgt Cristian); 

4º dia: 2 horas ( Ten Candez e Ten Petrus); e 5º dia: 7 horas ( Cap kitazawa e Ten 

Petrus). 

 

A chegada ao cume contou com o seguinte material móvel empregado: camalots 

diversos e nuts diversos, sendo que as duas primeiras enfiadas foram em móveis, com 

as seguintes Coordenadas do cume: elevação de 651m S 22.025610° O 042.128267°, 

e com as seguintes Coordenadas da base: elevação 463m S22.024586 O042.127438. 

Do PABM 1/6 à base são cerca de 900m com 30 a 40 minutos de caminhada. 

 



                     

 

O Ten. Petrus e os demais bombeiros que participaram da conquista da nossa altaneira 

Pedra de Manoel de Moraes, demonstraram elevada capacidade técnica e operacional 

na instalação dessa via que servirá de alternativa aos amantes do montanhismo, que de 

agora em diante poderão desfrutar da exuberante beleza que essa escalada 

oportunizará aos que chegarem ao cume da Pedra de Manoel de Moraes, tendo o Rio 

Grande como referência da nossa encantadora geografia regional. 

 

Face ao acima exposto, estamos certos de podermos merecer o apoio e os votos 

favoráveis à aprovação do presente projeto pelos nobres colegas de vereança, por 

tratar-se de justa homenagem aos acima citados.  

 

                        Salão Plenário Tude Portugal, em 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM 

 


