
Proposta de Trabalho Alisson Ferreira 45611 – PSDB 

Primeiramente gostaria de me apresentar, sou Alisson Ferreira, tenho 26 anos de idade, 

nasci e me criei em Rolim de Moura, sou graduado em Agronomia e Mestrado em Ciências 

Ambientais, ambos pela Universidade Federal de Rondônia, comerciante e professor 

universitário, venho de uma família tradicional na cidade, sendo filho de José Antônio que 

exerceu a função de vereador por 16 anos e de Izabel Fátima popularmente conhecida por Isa e 

desempenha a mais de 20 anos trabalhos na área social.  

Decidi iniciar minha carreira política por entender que precisamos de pessoas 

capacitadas, com caráter e voz ativa no exercício da função de legislador, fiscalizador e 

intermediador entre a população e o poder público, estando ligado à sociedade e trazendo as 

demandas e necessidades da cidade para que sejam apresentadas, debatidas e encaradas de 

forma a buscar as soluções necessárias.  

Quero atuar dentro da câmara municipal para que seja firmado um pacto entre câmara 

municipal, prefeitura municipal e sociedade civil organizada em prol do nosso município, tendo 

a capacidade de abordar temas, projetos e ações sem paixões partidárias, e buscar sempre o 

benefício mútuo dos cidadãos rolimourenses. Olhar Rolim de Moura com uma visão holística, 

tendo conhecimento que precisamos de ações sérias e que deem sustentabilidade à nossa cidade. 

Precisamos envidar nossos esforços para consigamos: 

 Diminuir os gastos públicos; 

 Combater veemente a corrupção; 

 Revisão e adequação do código de postura e plano diretor municipal, para que estes 

estejam em consonância com o exigido e a realidade de nossa cidade; 

 Solicitar à prefeitura que fortaleça e de condições para que a Secretária de 

Agricultura estabeleça um trabalho de levantamento de dados referente a produção 

local, e crie programas que atendam as demandas de cada setor em particular, com 

políticas públicas subsidiárias que garantam e fortaleçam o setor a longo prazo; 

 Solicitar à prefeitura o estabelecimento de cursos profissionalizantes nas mais 

diversas áreas; 

 Buscar incentivos para a área do esporte; 

 Intermediar, juntamente com a prefeitura, entre os poderes estaduais e federais 

recursos para atender a área da Saúde; 

 Criar, em parceria com a prefeitura, políticas que possam atrair investidores para 

Rolim de Moura, aumentando a geração de emprego e fortalecendo a economia 

local; 

Minha principal bandeira de luta é o resgate do respeito que o poder público precisa ter 

para/ com os cidadãos, não só da nossa cidade, mas com as pessoas de uma forma geral. Estas 

são algumas de minhas ideias, mas acima de tudo, quero mostrar que é possível conduzir o 

processo político de uma forma diferente do que vem sendo realizado, pois, com 

responsabilidade, respeito, honestidade e atitude podemos fazer políticas públicas que 

beneficiem realmente os cidadãos e podemos e vamos fazer uma Rolim de Moura melhor. 

Desta forma me despeço e agradeço à oportunidade de estar aqui expondo minhas ideias 

na forma deste documento, que pode ser considerado um documento compromisso meu com os 

munícipes rolimourenses. Vem comigo! 

 

 


