
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                                                         JUSTIFICATIVA 

   
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

Édson Ferreira Machado em 25 de novembro passado completou 60 anos de
idade. Desse tempo, para o escopo fiel dessa justificativa, relatamos que ele já está presente
em nossa comunidade há 42 anos, quando chegou aqui em 21/01/1979.

Nosso  homenageado  nasceu  em  25  de  novembro  de  1960,  na  cidade  de
Jaguaruna (SC), filho de Maria Iolanda Ferreira Machado e Octacílio Machado, que ainda
tiveram outros dois filhos, Ereédson e Edna Ferreira Machado.

Dos 7 aos 18 anos de idade, Édson fez toda a sua formação escolar no Colégio
Estadual  Marechal  Luz,  em  sua  cidade  natal.  Estudava  e  trabalhava.  Com  12  anos
engraxava  sapatos,  vendia  picolés,  lavava carros.  Algum tempo depois  foi  repositor  de
mercadorias  no  Supermercado  Guanabara,  de  onde  saiu  para  trabalhar  em um bar  que
pertencia ao seu tio Otto Machado.

Aos 18 anos, já formado no segundo grau, prestou o vestibular na Universidade
Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)  para  três  cursos  diferentes:  medicina,  jornalismo  e
direito. Como não obteve êxito e percebia escassas perspectivas de emprego na sua cidade
natal, decidiu providenciar mudança para uma cidade maior.

Como  em  Jaguaruna  Édson  era  um  dos  únicos  torcedores  do  Internacional,
pensou logo em vir para Porto Alegre para trabalhar, estudar e ficar mais próximo do seu
time de futebol.

Eis que aí, surge a mão do destino e lhe dá outra direção: conversando com um
vizinho caminhoneiro, foi aconselhado a vir para Novo Hamburgo, lugar onde havia muito
emprego  e  também ficava  próximo de  Porto  Alegre.  Dessa  forma  poderia  ir  trabalhar,
estudar e estar, ao mesmo tempo, próximo para acompanhar o seu time. Dito isso, o vizinho
comentou que dentro de uma semana faria uma viagem para essa cidade e, que, inclusive,
conhecia uma família da cidade deles, que tinha um filho em Novo Hamburgo, proprietário
de uma fruteira e lancheria.

Aqui chegou em 21/01/1979, aos 18 anos e 56 dias de idade. Com uma única
mala (daquelas bem antigas) feita de papelão cartonado e poucas peças de roupas, dinheiro
contado para se alimentar e dormir, que durariam no máximo 3 (três) dias.

A chegada foi em frente às bancas, onde, após um lanche, se informou onde
ficava a Av. Primeiro de Março. No bolso ele tinha o endereço da fruteira e lancheria, que
seria supostamente de uma pessoa natural da sua cidade.

Nessa caminhada avistou um Posto de Combustíveis (Posto Grin) e ao lado dele
uma fruteira, onde parou e resolveu se apresentar para o dono pedindo uma oportunidade,
dizendo que gostaria de trabalhar, que era de Santa Catarina e recém havia chegado. Ele
estava falando com a pessoa que procurava e ganhou imediatamente a simpatia do mesmo.
E foi contratado.

E ali, na rua Primeiro de Março (em frente onde atualmente é o Paradão de NH),
na Fruteira Sinosul, do seu conterrâneo Serafim Arthur João, poucas horas depois de ter
desembarcado de carona em Novo Hamburgo, iniciou seu trabalho, com direito a cama
(pouso) e alimentação livre.

Estava firmado o pacto com Novo Hamburgo. Após ter se ajustado no emprego,
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mantinha firme o seu propósito de estudar, tanto que em junho de 1979 prestou vestibular
na Unisinos para jornalismo, onde foi aprovado e começou a conciliar estudo e trabalho.
Trabalhou na Fruteira Sinosul até novembro deste mesmo ano (1979) e em 01/12/1979
iniciou no Grupo Editorial Sinos, sempre conciliando o novo emprego com a faculdade de
Jornalismo.

A experiência adquirida no Grupo Editorial  Sinos foi  muito importante,  pois
alavancou o conhecimento profissional do nosso homenageado. Nessa empresa ele exerceu
diversas atividades, como revisor de texto, fotógrafo e repórter. E foi através dessa última
função que ele foi indicado para trabalhar no Jornal Exclusivo e na Revista Lançamentos,
na empresa Gelú Publicidades, na cidade paulista de Franca, que era a base do Grupo Sinos
no estado de São Paulo. O ano era 1982.

Porém, foi aí que surgiu um grande impasse que precisava ser resolvido pois em
01/05/1981 ele começou a namorar aquela que mudou e conquistou o seu coração: a atual
senhora  Élida  Suzete  Ramires  Machado.  Ela  foi  informada  da  proposta  profissional
recebida e acreditou que aquela mudança poderia ser importante. Noivaram e Édson foi
para  Franca/SP  em maio  de  1982.  Onze  meses  depois,  em 16/04/1983,  o  casal  trocou
alianças na IECLB do Floresta Imperial e após o casamento rumaram, agora sim juntos,
para Franca.

Depois de algum tempo trabalhando em Franca, receberam um desafio maior:
abrir uma filial do Exclusivo em Birigui/SP, em 1984. Aceitaram o desafio e nessa cidade,
dois anos depois, em 16/12/1986, nasceu Monique Ramires Machado, a primeira filha do
casal.

Missão  dada,  missão  cumprida.  Agora,  com  família  formada,  decidiram por
conta própria, retornar para o sul, para a querida e saudosa Novo Hamburgo. E assim o
fizeram, em julho de 1987, onde nosso homenageado passou a desenvolver atividades de
representante comercial na área do calçado.

Foi um tempo de muito trabalho, de implantação de marcas novas, de afirmação
em  uma  nova  área,  de  muitas  viagens  e  sonhos.  Nesse  período,  além  do  trabalho  de
representação comercial,  o casal  também mantinha uma loja de confecções na Av. Cel.
Frederico Linck, administrada pela esposa Élida.

Em 12/01/1995, nasce Caíque Ramires Machado, segundo filho do casal, este
natural de Novo Hamburgo.

No ano de 1996, próximo ao período eleitoral, o casal foi convidado para ajudar
na campanha de um amigo,  candidato  a  vereador  –  José Mauro  dos  Santos  Peixoto,  o
Maurinho e, também a participar da campanha que tornaria José Aírton dos Santos, prefeito
de  nossa  cidade.  A  participação  nesse  projeto  foi  de  muito  empenho,  dedicação  e
motivação,  sendo  nosso  homenageado  convidado  para  assumir  o  cargo  de  Diretor  de
Limpeza Pública na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.

Novamente um desafio posto à sua frente, um novo rumo, um despertar de novos
horizontes e possibilidades para o Édson Machado, dessa vez, na atividade pública.

Como Diretor de Limpeza Pública, mobilizou um grupo de trabalho para focar o
atendimento em três frentes principais:  a)  recolhimento diário de lixo e animais mortos
abandonados em vias públicas; b) limpeza constante de todas as praças e espaços públicos
do município; c) substituição, em no máximo 12 horas, de lâmpadas queimadas nos postes
da iluminação pública.

Tal empenho rendeu à cidade de Novo Hamburgo, no ano de 1998, o título de
Cidade  Mais  Limpa  da  Região  Metropolitana,  após  aferição  da  METROPLAN,  órgão
estadual de gestão urbana formado por 34 cidades, inclusive a Capital.

Em 1999, o prefeito José Aírton dos Santos convocou nosso homenageado para
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outra missão: ser Diretor de Comércio e Serviços na Secretaria Municipal de Comércio.
Nessa  secretaria  buscou  de  imediato  aproximação  com  as  entidades  do  setor,  CDL,
Sindilojas e Associação Comercial, além de firmar vários acordos, dentre eles da Prefeitura
com a Feevale, com o Grupo Sinos e ACI/NH para viabilização do Projeto Ação 21.

Desse  projeto,  liderou  o  grupo  que  tratava  de  medidas  para  flexibilizar  e
estimular ações que pudessem trazer melhorias para comércio local. Dos vários frutos desse
projeto, encontra-se hoje ainda, na BR 116, próximo a Av. Sete de Setembro, um marco
visual,  mostrando  os  indicativos  NOVO  HAMBURGO/SEJA  BEM-VINDO/250  MIL
HABITANTES, com a proposta de estimular quem passa na BR 116 para entrar em nossa
cidade.

Após  a  experiência  como  Diretor  da  SEMIC,  e  também  como  forma  de
reconhecimento a todo empenho e bom trabalho realizado, no ano de 2000, Édson Machado
foi convidado para ser Secretário Municipal de Serviços Urbanos.

Aceitou o convite e exerceu o cargo de janeiro de 2000 até março de 2004,
quando se exonerou para concorrer ao cargo de vereador.

Como candidato a vereador obteve cerca de 1.300 votos, sendo o mais votado de
sua legenda, mas não conquistando um lugar na Câmara pois a coligação não atingiu o
quociente eleitoral necessário.

Algo importante que não podemos deixar de salientar como uma ação relevante
do nosso homenageado, foi a criação do Grupo Pensando Novo Hamburgo. Em 15/03/2003,
ele  convidou algumas  pessoas  importantes  da nossa  comunidade  e  fundou  este  ativo  e
influente  grupo,  presente  até  hoje  nas  discussões  e  rumos  da  nossa  cidade.  Além  de
fundador, Edson Machado também foi o primeiro presidente desse movimento, que tinha
como objetivo identificar melhorias para a cidade, porém, melhorias essas que pudessem ser
viabilizados pelo próprio Grupo, sem a necessidade de apresentá-las para outros setores. O
norte era: podemos fazer isso? Então vamos lá!

Nesse  período  então,  através  do  Pensando,  ações  foram  tomadas,  como
revitalização de várias praças da cidade, além da limpeza, colocação de brinquedos, bancos,
calçadas e pinturas diversas.

Certamente de todas as iniciativas do Grupo Pensando a que mais movimentou a
cidade – e também teve adesão de praticamente todos os setores da comunidade – foi o
lançamento de um abaixo-assinado para vinda do Trensurb até Novo Hamburgo. Intitulada
“O trem é nosso”, o projeto coletou cerca de 60 mil assinaturas, o suficiente para encher
cinco (5) malas de viagem. Junto com José Mauro dos Santos Peixoto e a então deputada
estadual  Floriza  Rosa  dos  Santos,  Édson  Machado  foi  até  Brasília/DF  –  com recursos
próprios – para entregar esse abaixo-assinado em mãos para os representantes do Ministério
dos Transportes. A iniciativa foi muito bem recebida, foi pioneira e alavancou a vinda do
trem até a nossa cidade, tempos depois.

Atualmente o seu Édson Machado reside no bairro Jardim Mauá e desfruta da
aposentadoria ao lado de sua família, agora já ampliada com a presença do neto Arthur
Machado Musskopf, e sempre que possível, reúne os amigos para um bom churrasco e troca
de ideias, principalmente sobre pescaria, futebol e política.

Senhoras e senhores, eis, enfim exposta, a trajetória de um cidadão que muito
colaborou para o bem da nossa comunidade, razão que me fez apresentá-la e solicitar aos
nobres colegas a aprovação do presente projeto.

                    Novo Hamburgo, 10 de novembro de 2021 
                                                          
                                                                                        Vereador Cristiano Coller
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