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Assunto: manifesta pesar pelo falecimento de Natanoel Machado.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de  Pesar a Natanoel Machado, o qual

venho a falecer aos 82 anos.

Senhor Natanoel, nasceu em Biguaçu na comunidade de Três Riachos. Filho de

família humilde sendo o seu pai, José Machado, o qual tinha como sua profissão a carpintaria,

sua mãe, Maria Machado, sempre cuidou do lar, Natanoel foi o mais novo dos 6 filhos do

casal.

Natanoel,  juntamente com sua família  mudaram-se na década de 40 para o

município de Rio do Sul, na comunidade de Barra do Trombudo. Natanoel formou-se técnico

em contabilidade e conheceu sua esposa Arnolda Demarch, ainda na Barra do Trombudo,

onde sua família tinha uma vendinha de secos e molhados. 

Logo depois de casados, em meados de 1959 mudaram-se para Xanxerê no

Oeste de Santa Catarina, atrás da fase de expansão agrícola da região. Lá tiveram os três

filhos, Fábio, Ana e Lúcio. Natanoel foi eleito por duas vezes como vereador na cidade de

Xanxerê onde também atuava como técnico contábil e empreendedor. 

No  ano  de  1970  Natanoel  mudaram-se  com  a  família  para  Curitiba  onde

abriram um escritório de contabilidade, o qual até hoje se encontra em funcionamento. 
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Em 1983 adquiriu terras na região de Itapoá, Norte de Santa Catarina. Em 1992

constituiu uma reserva privada RPPN com 586 hectares de florestas preservadas, sendo a

segunda maior reserva do Estado. 

Construiu a Pousada Vila da Glória, na região do Distrito do Saí entre os anos

de 1992 e 1998.

Em 2018 criou mais 285 hectares de reserva. Hoje a Reserva Volta Velha é

reconhecida como uma das mais importantes, reconhecida com projetos de conservação da

natureza em áreas costeiras do Estado de Santa Catarina. 

Natanoel, conhecido como Sr. Machado, era um homem dócil,  persistente e

com uma visão de longo prazo. Sempre cultivou amizades e adorava organizar momentos

festivos para celebrar a vida. Era um pai excepcional. 

O legado que deixou foi muito significativo, não só para seus filhos, mais para

o Município de Itapoá, e para as futuras gerações.

É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa, representante do povo, a um

cidadão que está a merecer a saudade da comunidade que ele tanto serviu. Transmita-se o teor

desta à família enlutada.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 13 de setembro de 2018.
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