
Câmara concede Título de Cidadão Pirapozense ao Secretário de 
Estado de Esportes Aildo Rodrigues Ferreira

Na manhã desta segunda-feira, dia 04, a Câmara Municipal de Pirapozinho realizou  a 
Sessão     Solene   de     outorga     de     Título     de      Cidadão     Pirapozense       a 
Aildo  Rodrigues  Ferreira.  A  homenagem  foi  concedida  por  meio de um Projeto de 
Decreto Legislativo  proposto  pela  vereadora Erika Carolina Dias-PP e aprovado, por 
unanimidade,       pelos       demais       parlamentares,       em       Sessão    Ordinária.
O  homenageado O  homenageado  Aildo Rodrigues  Ferreira  é  advogado,  jornalista  e  geógrafo, com 
pós-graduação  em  Banking  e  Gestão em Crédito e Risco. Foi chefe de gabinete  da 
Secretaria Estadual de Esportes,  além  de  ter trabalhado também como coordenador 
de  Segurança  Alimentar  na  Secretaria  Estadual de  Desenvolvimento Social, sendo 
responsável pelos programas Bom Prato e Viva Leite. No setor privado, foi gerente de 
auditoria e comandou a expansão do banco Renner e coordenador de auditoria na LM 
Consultoria. O secretário possui também experiência profissional no Poder Legislativo 
e        na         formulação        de        orçamentos        públicos           e         privados.e        na         formulação        de        orçamentos        públicos           e         privados.
Seu       cargo       atual       é       de      Secretário      de     Estado      de       Esportes.
De  acordo  com  a  autora  do  Decreto  Legislativo,  a  homenagem  se  fez merecida 
devido  ao  trabalho que Aildo Rodrigues Ferreira dedica ao município de Pirapozinho. 
“No exercício de suas funções não mede esforços com vista ao atendimento de  todos 
os       pleitos       do      nosso     munícipio”,       afirmou    Erika   Carolina  Dias  -  PP. 
Durante  seu  discurso Dulcemara Lúcio-PROS presidente da Casa de Leis, enalteceu 
a  dedicação  e  o  empenho  do  homenageado  em  sempre  atender  o  município   e 
externou  sua  felicidade  em  recebe-lo  como  o  mais  novo   Cidadão   Pirapozense, 
“O homenageado compromete-se com a boas práticas da política voltada para o  bem 
das  pessoas,  agora  como  mais  um  cidadão desta amada terra, antevejo que todos 
nós  juntos  e  empenhados  nos  mesmos  objetivos   poderemos   acrescentar   bons 
resultados       em      benefício     da     causa     pública.     ”afirmou     a     vereadora.
Além  de  amigos  e  familiares,  a  Sessão Solene também contou com a presença da Além  de  amigos  e  familiares,  a  Sessão Solene também contou com a presença da 
presidente da Câmara   Municipal   Dulcemara Lúcio-PROS,   dos vereadores Jurandir 
Aparecido de Lima-DEM,  Maria  Aparecida  Alves  da  Silva - CIDADANIA   e   Marlon 
Campos de Souza - CIDADANIA   e  do prefeito municipal Lucas Padovan dos Santos 
Pavani.


