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MOÇÃO Nº 005/2021 
 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma regimental, o vereador infra-assinado, ouvido o Soberano Plenário, 

apresenta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS para a 

Senhora MARIA DA GLÓRIA BOTELHO DE ABREU, pelo transcurso do 

seu 90º (nonagésimo) aniversário natalício, assinalado nesta data.   
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Dona MARIA DA GLÓRIA BOTELHO DE ABREU nasceu em 22 de março de 1931, em 

Santo Antônio do Imbé, 3º Distrito deste Município. É carinhosamente tratada por familiares 

e sua legião de amigos e admiradores de Glorinha. 
 

A aniversariante é filha de Ranulpho Machado Botelho e irmã de Hélio Machado Botelho, 

ambos ex-prefeitos deste município e irmã de Andrelina Machado Lima, primeira mulher 

vereadora de Santa Maria Madalena. 
 

Dona Glorinha é viúva do também madalenense Carlos Mário Vahia de Abreu, filho de 

Délcio Vahia de Abreu, ex-prefeito do município de São Sebastião do Alto. Da união de mais 

de 60 anos de dona Glorinha com o Seu Carlos Mário, foram gerados dois filhos: Carlos 

Antônio (Baía) e Delcio (Delcinho), sendo avó dos seguintes netos: Juliana, Mariana, 

Sabrina e Carlos Mário e bisavó de Matheus e Helena. 
 

Dona Glorinha é uma personalidade da sociedade madalenense, muito comunicativa e 

sempre presente nos eventos sociais e culturais realizados em nossa cidade. Todos os que 

ladeiam a nossa querida homenageada têm o privilégio de desfrutar da sua costumeira 

atenção e gentileza, qualidades que marcam o seu jeito especial de ser. 
 

Pelo acima exposto, é com orgulho e alegria que por meio desta MOÇÃO está sendo 

registrado nos Anais desta Casa Legislativa o transcurso dos 90 anos de vida da senhora 

MARIA DA GLÓRIA BOTELHO DE ABREU, filha das mais queridas de Santa Maria 

Madalena e por tratar-se de iniciativa que resulta em medida de lídima justiça para com a 

ilustre aniversariante. 
 

Que seja dada ciência desta a homenageada e seu teor publicado no Boletim Informativo do 

Município de Santa Maria Madalena. 

 

                                 Salão Plenário Tude Portugal, 22 de março de 2021. 
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