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QUEMSOU

Rodrigo José Paixão • 41 anos • Candidato à vereador

Sou professor, cientista político, mestre em
planejamento urbano e continuo os estudos sobre
Vinhedo no Doutorado pela Universidade Federal
do ABC. Além disso, tenho pós-graduação em
Administração Pública e Gerência de Cidades,
Relações Internacionais e História.
Avalio que a prática é fundamental para a
construção de uma cidade sustentável, justa e
acessível a todos. Mas, a teoria nos ajuda a de nir
os caminhos para efetivar as políticas públicas. Essa
experiência me credenciou a ser articulista de
jornais, sites e revistas e comentarista de veículos
de comunicação.
Proveniente de família humilde, comecei a
trabalhar muito cedo e a sentir as di culdades da
grande maioria dos jovens. A aptidão pela política
começou na militância da juventude e no
movimento estudantil.
Desde então, meu envolvimento com a organização
da sociedade não parou mais. Minha história me
estimulou a lutar por uma sociedade mais justa e a
vencer os mais diversos desa os que me trouxeram
grandes aprendizados
Aos 41 anos, me sinto com a energia da juventude e
com uma experiência de vida que formou meu
per l de trabalho, comprometido com as causas
coletivas. Se há algum debate sobre problemas da
cidade, na Câmara, nas ruas, ou na internet,
procuro estar lá para dar a minha contribuição.
Independente da complexidade do problema,
estudo, analiso os projetos e apresento as soluções.
Meu nome está marcado em inúmeras ações, lutas
e campanhas, realizadas ao longo de anos na
política vinhedense. Apresento a você essa
trajetória - pautada pelo comprometimento, para
Vinhedo Pode Mais!
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COMPROMISSO
Atuar pela manutenção da infraestrutura da cidade,
garantindo a limpeza urbana, a qualidade do asfalto e
da iluminação pública.
Continuar lutando contra a corrupção, fazendo um
mandato independente e combativo;
Fiscalização rigorosa do dinheiro da população,
exigindo a oferta de serviços públicos de qualidade;
Trabalhar em defesa do meio ambiente, da água
e do planejamento da cidade;
Incentivar a participação popular na política da
cidade e dar ampla publicidade para informações
de interesse público.

Cobrar a atuação do poder público visando uma cidade
mais segura;
Agir de forma permanente em defesa da saúde e da
educação públicas de qualidade;
Lutar pela garantia de um transporte público coletivo
mais acessível, barato e ecaz, com bilhete único;
Lutar por uma política cultural que valorize
os artistas vinhedenses;
Lutar por uma política de geração de emprego e renda,
na perspectiva de uma cidade inteligente, com capacidade
de atração de investimentos de alta tecnologia.
Lutar pelo reorestamento das áreas atingidas pelos
incêndios ocorridos nas últimas semanas e pela criação
da APA da Serra dos Cocais

