
1. Criar o programa “Chapecó Ecológica” em que um grupo de pro�ssionais analise os dados de 
sustentabilidade do município e atuem constantemente nas escolas e na sociedade em geral com a 
�nalidade de promover a conscientização e a adoção de medidas sustentáveis nas casas, empresas e 
órgãos públicos (separação do lixo, uso de composteiras).

2. Campanha #NãoExisteJogarFora”
Em que será incentivado: 
- redução de resíduos.
- benefícios �scais por meio do ISS Ecológico a empresas com princípios e ações sustentáveis.

3. Redução do IPTU para os terrenos que estejam ociosos e que os proprietários os cedam para “Hortas 
Comunitárias”.

4. Propor a criação de um hospital público veterinário municipal.

Aprovada em concurso público foi nomeada para trabalhar na Unidade de Tratamento Intensivo do 
HUSM, onde era responsável por pacientes em estado grave e gravíssimo.

CONHEÇA A
PROFE CAREN
Advogada nas áreas Trabalhista, Direito Administrativo, Família e Consumidor há mais de 12 anos. 
Colou grau em 2007 e no mesmo ano passou na OAB e tem como base do seu trabalho defender e 
garantir direitos previstos na Constituição da República e combater injustiças.

ADVOGADA

Desde que chegou em Chapecó dedicou-se à docência. Entre os anos de 2010 a 2020 atuou como 
docente nas Universidades de Chapecó e região ministrando as disciplinas de Direito Constitucional e 
Direito do Trabalho. Supervisão de Estágio de Direito. Orientadora de centenas de trabalhos 
acadêmicos (Monogra�as). Aulas e orientação de monogra�as de Pós Graduação Latu Sensu. 
Idealizadora de escola preparatória para concursos públicos e OAB (Themis Cejur - 2015).

PROFESSORA

Dissertação defendida em 2014 tendo como tema a Dignidade do Trabalhador. Autora de diversos 
artigos e capítulos de livros publicados tendo como base da linha de pesquisa o princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana

MESTRE EM DIREITOS FUNDAMENTAIS E
ESPECIALISTA EM DIREITO MATERIAL E 
PROCESSUAL DO TRABALHO

Atuou como Técnica de Enfermagem prestando atendimento e assistência a pacientes com insu�ciência 
Renal Crônica.

TÉCNICA DE ENFERMAGEM

É Sargento de Saúde do Exército Brasileiro da reserva. Assim, desenvolveu qualidades como: 
superação, perseverança, disciplina e respeito à legislação. Destaca-se a atuação como instrutora dos 
cursos de formação de O�ciais e Sargentos

SARGENTO DA RESERVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO

SERVIDORA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA-RS

1. Criação de aplicativo municipal para denúncias de todos os tipos de violência que a Mulher está 
exposta: física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, etc.

2. Criar uma Frente de Apoio e Defesa da Mulher no Gabinete da Professora Caren (físico e virtual).

3. Propor a �xação de percentual mínimo de 30% dos cargos comissionados sejam ocupados por pessoas 
do gênero feminino ou masculino.

1. Introduzir o ensino de Direito Constitucional nas escolas municipais.

2. Criar o projeto “O Conhecimento Liberta” em que serão ministradas aulas gratuitas de cidadania na 
Câmara Municipal.

3. Incentivar o empreendedorismo tecnológico de jovens e mulheres por meio de cursos, palestras e 
feiras.

4. Propor a criação de um Núcleo Tecnológico com desenvolvimento da robótica e programação.

5. Propor a criação de bolsas de pesquisa para estudantes do ensino fundamental.

6. Valorizar os professores e demais funcionários e servidores envolvidos com a educação municipal.

7. “Chapecó Colorida”: projeto que visa valorizar os artistas chapecoenses nas obras públicas.

@professoracarenmachado

www.professoracarenmachado.com.br

Acompanhe as redes sociais e o site para ficar por dentro de nossas propostas.

1. Campanha educacional com os pro�ssionais das unidades básicas de saúde 
objetivando que conheçam a realidade da Comunidade LGBTQIA+, visando 
uma prestação de serviço mais humanizada e e�caz.

2. Capacitação dos pro�ssionais de saúde em relação aos direitos e à saúde da Comunidade LGBTQIA+.

3. Pesquisa social e econômica acerca da comunidade LGBTQIA+ para levantar dados e demandas e 
propor políticas públicas de proteção 

4. Criar uma Frente de Apoio e Defesa LGBTQIA+ no Gabinete da Professora Caren (físico e virtual).

1. Fomentar o desenvolvimento de aplicativos e programas especí�cos para os serviços de saúde 
(agendamentos de exames e consultas, bem como seus resultados).

2. Propor mecanismo que demonstre o custo do serviço público de saúde ao usuário das unidades 
básicas de saúde.

3. Transparência: tornar a �la de exames e cirurgias obrigatória no portal de transparência para que os 
munícipes possam acompanhar a progressão da �la.

4. Atuar na valorização dos pro�ssionais de saúde, com ambientes de trabalho digno, salubre e 
condizente com as necessidades técnicas, com o objetivo de realizar um atendimento adequado e de 
acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde.

5. Atuar na �scalização da aplicação do orçamento na área de saúde.

6. Visitar periodicamente as Unidades de Saúde para veri�car as necessidades dos pro�ssionais com 
vistas ao melhor atendimento dos chapecoenses.

7. Propor projeto de lei que determine prazo máximo de 45 dias para realização de exames e consultas.

CONHEÇA NOSSAS
PROPOSTAS

1. Defender alteração do Estatuto do Servidor para que os servidores de carreira ocupem o percentual 
mínimo de 30% dos cargos em comissão.

2. Atuar na valorização e na defesa do tratamento isonômico entre os servidores municipais.

#EX SERVIDORA FEDERAL

#ADVOGADA

#MULHER
#PROFESSORA
#TÉCNICA EM ENFERMAGEM

#MILITAR DA RESERVA


