
 

ATA Nº 11 SESSÃO SOLENE DE MOÇÃO DE HOMENAGEM À SEMENTES 

WEBBER 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis às nove horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Mânica de Ramos, Antônio 

Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando Albuquerque, Gilberto Maier Fernandes, João 

Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir Graminho de Souza, 

em Sessão Solene. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente mencionou que 

o objetivo da Sessão, homenagear a Empresa Sementes Webber pelos 60 (sessenta) anos 

de trabalho, dedicação, fidelidade e amor pela terra, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento do Município de Coxilha. Em seguida, o Senhor Presidente, 

cumprimentou aos presentes, aos colaboradores, os Proprietários da Empresa, Lisandro, 

Celi e Eni e convidou o Senhor Setembrino Webber e a Senhora Dirce Lourdes Webber, 

fundadores e proprietários da Empresa para sentarem junto à Mesa Diretora. Após, o 

Senhor Presidente, convidou a Vereadora Eni Webber que efetuasse a leitura do 

Requerimento n°005/2016, que propôs a Moção de Homenagem a Empresa. E, em 

seguida, a Vereadora efetuou a leitura do histórico da Empresa, como tudo começou, e 

ressaltou que a Sementes Webber está sempre em sintonia com a comunidade em que 

está inserida. Desta forma, está sempre visando à melhoria social não só de seu quadro 

de funcionários e seus familiares, mas também da sociedade como um todo. A empresa 

desenvolveu e, atualmente, apóia o Projeto Viver e em toda sua trajetória, além de 

sempre estar de acordo com as normas e leis ambientais, desenvolveu junto ao seu 

quadro de funcionários a consciência de sustentabilidade e a importância da preservação 

do meio ambiente e dos recursos naturais. A empresa utiliza uma consultoria ambiental, 

que elaborou um Plano de Resíduos Sólidos, que possibilitou o descarte correto dos 

resíduos resultantes da operação da Unidade de Beneficiamento de Sementes. O 

desenvolvimento com respeito ao meio ambiente é responsabilidade de todos. Ainda 

salientou que a história mostra que a Sementes Webber é um retrato de seus fundadores, 

Setembrino e Dirce, que, com sua perspicácia, empreendedorismo e seu amor pela terra, 

sempre priorizaram a qualidade de seus produtos e o crescimento agronegócio como um 

todo. Após foi apresentado um vídeo que resumia a história da Sementes Webber. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, abriu espaço para os Vereadores que desejassem se 

pronunciar na Tribuna, os Vereadores: Valdir Graminho de Souza; Gilberto Maier 

Fernandes; Alberto Manica de Ramos, Adão Airton de Oliveira; João Eduardo Oliveira 

Manica e Milton dos Santos Amarante usaram a Tribuna para parabenizar e agradecer o 

trabalho, geração de empregos e renda da Empresa para o Município. Após, o Senhor 

Presidente convidou os proprietários, Lisandro, Celi, o Prefeito Eleito, Ildo Orth, o 

Senhor Setembrino Webber e Senhora Dirce Webber, para que se pronunciassem. Logo 

após, o Senhor Presidente pediu se os colaboradores presentes gostariam de se 

pronunciar. O Senhor Dorival e a Senhora Silvia fizeram uso da palavra. Salientaram o 

que sentem em trabalhar na Sementes Webber, e  agradeceram as oportunidades que a 

Empresa os proporciona. Em seguida, o Senhor Presidente, prestou sua homenagem, 



 

relatando fatos acontecidos no passado, onde juntamente com o Senhor Setembrino 

Webber pôde vivenciar. E, convidou os filhos, Ceni, Eni e Lisandro para que 

entregassem a placa em homenagem ao Senhor Setembrino e Senhora Dirce. Como 

nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, da qual foi 

lavrada a Ata, esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 

 


