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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
para Inacio José Webler.

   

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica concedido a Inacio José Webler o Título de cidadão mato-grossense.

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido aos 30 dias do mês de julho do ano de 1944, na cidade de Cerro Largo - RS, INACIO JOSÉ
WEBLER, filho de família simples, trabalhava com os pais na agricultura desde muito pequeno, aos 19 anos
de idade ele deixou a casa de seus pais para ir trabalhar como empregado em uma pequena propriedade no
oeste do estado do Paraná.

Sempre focado em seus objetivos e com um grande espírito empreendedor, cinco anos depois, em 1968,
com os esforços de seu trabalho, conquistou sua primeira propriedade rural com uma área de cinco hectares,
iniciando então as atividades como produtor rural, cultivando soja, trigo e milho.

Em 1977 deu inicio em um novo projeto implantando em seu pequeno sítio a atividade de suinocultura,
porém seus objetivos iam além e seu espírito empreendedor o impulsionava para novas conquistas, foi então
que no ano de 1981 colhendo os frutos de seu trabalho, adquiriu uma fazenda no estado de Mato Grosso, na
cidade de Sapezal, a qual deu o nome de “FAZENDA ENCANTADO”.

Dois anos depois, após a realização da abertura da área, e do preparo do solo para o plantio Inácio realizou
a primeira safra em terras mato-grossenses. A partir de então, ano após ano, foi aumentando a área
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produtiva, adquirindo mais propriedades e cultivando arroz, soja e milho.

Em 1993 Inácio José Webler vendeu suas propriedades no estado do Paraná e mudou-se definitivamente
com sua família para a cidade de Sapezal – MT, trabalhando para o crescimento da empresa e o
desenvolvimento da região de Sapezal.

No ano de 1997 iniciaram o cultivo de algodão nas terras de Mato Grosso, inicialmente terceirizando o
serviço de beneficiamento, porém três anos depois de iniciada esta atividade com um aumento considerável
em área de plantio e produtividade de algodão adquiriu um conjunto de máquinas para o beneficiamento de
algodão instalando um complexo algodoeiro que hoje tem capacidade de beneficiar toda a produção de
algodão do GRUPO WEBLER.

No ano de 2003, juntamente com seus filhos Cleto e Carlos, o Senhor Inácio deu iniciou a mais um
empreendimento, desta vez no ramo de transportes, com uma frota própria de 25 caminhões, eles tinham a
garantia do escoamento da safra produzida na fazenda auxiliando também no transporte dos insumos
utilizados para o cultivo dos produtos comercializados.

No intuito de agregar mais valor à produção do algodão, foi instalada, no ano de 2007, uma unidade de
esmagamento que extrai o óleo vegetal do caroço do algodão gerando além do óleo um subproduto, a torta
de algodão, que é comercializada para terceiros e ainda utilizada para a nutrição animal no confinamento de
gado.

A partir de então, já com várias atividades de produção e beneficiamento de commodities agrícolas,
transportes de cargas, indústrias primárias entre outras atividades agropecuárias desenvolvidas pela família
a marca do GRUPO WEBLER tornou-se forte e conhecida a nível nacional e internacional.

Em 2010 foi dado inicio também na atividade de pecuária com a criação de gado no sistema intensivo e
extensivo e também na inseminação artificial e hoje tem em torno de 15.100 cabeças de gado. A partir de
2011 deu inicio à importação de máquinas e implementos agrícolas da china.

Hoje, com um quadro de funcionário com mais de 650 colaboradores e com 50 anos de experiência no
agronegócio, o GRUPO WEBLER apoia e incentiva projetos sociais com a finalidade de proporcionar uma
melhor qualidade de vida para seus colaboradores e a população local favorecendo o crescimento da cidade
de Sapezal e toda a região.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Maio de 2018

 

Max Russi
Deputado Estadual
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