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    Requeiro à Mesa, uma vez ouvido o Plenário, 

observadas as demais formalidades Regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS ao 

Sr. JOÃO FLÁVIO BINHARDI, ex-vereador, presidente da Câmara e vice-

prefeito do nosso Município, pelos relevantes serviços prestados a 

Municipalidade de Meridiano.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

  Por influências herdadas de seu pai falecido Ramiro 

Binhardi e de amigos próximos,  Sr. João ingressou na vida Política do 

município de Meridiano, elegendo-se a vereador no ano de 1996 até 2008 (três 

mandatos consecutivos), sendo que nos exercícios de 2001 e 2005, exerceu a 

Função de Presidente da Câmara, onde sempre participou dos trabalhos da Mesa 

Diretora da Edilidade, agindo com parcimônia, mediando situações às vezes 

difíceis, mas que ao final, sentia-se feliz em colher bons frutos, resultado de 

trabalho honesto, diálogo e acima de tudo, muita humildade. 

 

  No período de 2009 a 2012 foi vice-prefeito, prestando 

afazeres semelhantes aos exercícios anteriores, principalmente a aqueles mais 

carentes. 

 

  Foi Presidente do Conselho da Agricultura Municipal, 

que por intermédio do Ministério da Agricultura, na ocasião conquistou vários 

benefícios ao município, dentre eles, o Projeto do Pronaf - Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar, sendo que, em conseqüência do 

Projeto realizado, foram plantados à época viveiros com variedades de mudas, 

de café, eucalipto para reflorestamento e seringueiras, onde agricultores do 

município foram beneficiados com as mudas. 

 

   

 

 



  Atuou na Associação dos Produtores Rurais de 

Meridiano como Presidente prestando inúmeros serviços aos agricultores 

Meridianense.   

 

  No exercício de 2012, Presidente do Conselho do 

Programa “Município Verdeazul”, Meridiano classificou-se em 31º lugar.  

 

  João Binhardi também é participante ativo da 

Comunidade Católica. Participa dos Conselhos, tanto na Comunidade do 

Córrego das Pedras como na sede do município, na Paróquia de Meridiano.  

 

     Ressaltamos que em todas suas ações, João Binhardi 

sempre agiu, motivado por amor ao próximo e às causas do município 

acreditando sempre, no valor do ser humano.  

 

  Atualmente João Binhardi trabalha na agricultura e é 

comerciante na cidade atuando no ramo de hortifruti.   

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

     Em, 29 de Março de 2016. 

 

 

 

 

ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ 

Vereador 


