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VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO (PSD) – Comunicação de Líder: 

Saúdo o Presidente Paulo Brum e demais colegas vereadores e o 

público que nos assiste. Hoje, aqui nesta Casa, representando o 

Partido Social Democrático, inicio um trabalho junto aos colegas 

vereadores na busca por melhorias na cidade de Porto Alegre e seus 

habitantes, como vários aqui já o fazem. Meu trabalho social me 

trouxe até aqui, e dele não abro mão. Serei uma vereadora 

independente, sempre pelo justo e pelas pessoas que acreditaram 

em mim e no meu trabalho, me oportunizando chegar até aqui. Minha batalha maior será 

sempre em prol da saúde pública, da inclusão, da acessibilidade, da reciclagem, do 

respeito às doutrinas religiosas e do reconhecimento da mulher na política, pois sabemos, 

e não é de hoje, o quão eficiente é a mulher em todas as suas funções. Hoje, 

infelizmente, nesta Casa, somos somente quatro representantes femininas. Portanto, 

precisamos trazer mulheres e fazer com que elas se sintam aptas a exercer cargos 

políticos e, assim, transformar esse paradigma de que política é para homens. Juntas 

podemos muito. Todos os problemas da cidade nos dizem respeito, e estarei atenta a 

todos eles, buscando sempre abrir portas, e que possamos ajudar a todos, independente 

de partido ou de ideologia, pensando sempre no ser humano como ser humano. Peço 

hoje e pedirei todos os dias que tiver oportunidade nesta tribuna que sejamos mais 

solidários, mais fiscalizadores de boas ações, mais neutros em nossas decisões, para que 

assim tenhamos um espaço destinados ao bem de todos.  

Dedico a minha vida a reduzir o sofrimento de quem vive na miséria. Minha luta será 

eterna para que nenhum ser humano viva em condições de miserabilidade. Meu gabinete 

estará sempre de portas abertas aos colegas, funcionários, sindicatos e população porto-

alegrense, e acolher nos faz verdadeiros representantes em dias tão difíceis.  

Agradeço a acolhida que recebi da nossa Presidente Mônica Leal, sua equipe e 

funcionários do quadro; quero agradecer às diretorias administrativa, legislativa e geral; e 

às minhas queridas amigas taquígrafas. Gratidão é a palavra, e trabalho é o caminho. 

(Texto sem revisão final.) 

 


