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 Karin Uchôa, nascida em Palmeira das Missões é casada e mãe de Luiza. 

Professora Estadual e Municipal, Bióloga e agora Vereadora eleita com 703 votos, é 

filiada ao PP há 18 anos. 

 Sempre acompanhou seus Pais na vida politica, sendo Presidente da Juventude 

Progressista e compondo a Ação da Mulher Progressista em todas as gestões. 

Atualmente é Presidente do Partido ProgressistAtuou em diversas áreas sociais do 

nosso município sempre contribuindo para que fossem realizadas ações que pudessem 

fazer a diferença na vida de alguém, e também realizou atividades voluntarias que 

contribuíram para meu crescimento pessoal, fazendo parte da Casa da Amizade, sendo 

Presidente de 2018 à 2019. 

 Há 20 anos trabalhando a frente da educação, sendo formadora de opinião 

pode ver e rever alguns aspectos da sociedade os quais no seu entender deveriam 

serem revistos. Iniciei seu trabalho como Educadora na Escola Municipal Arlindo Pinto 

Brandão, depois atuou como Professora em Escolas de Educação Infantil no município, 

trabalhei como Contratada da URI (Universidade Regional do Alto Uruguai) por 2 anos, 

depois passou nos Concursos Públicos Estaduais e Municipais, atuou na Supervisão da 

Secretaria Municipal de Educação por oito anos e presidiu o Conselho Municipal de 

Educação por 4 anos. Foi Coordenadora Pedagógica da Escola CIEP por 4 anos e Vice- 

Diretora por 7 anos. Integrou a Equipe da Secretaria Municipal de Educação. 

Atualmente atua como professora na Escola CIEP e Assis Brasil. 

 Preside, hoje a Comissão de Educação, Cultura Turismo e Desporto, é Relatora 

da Comissão de Direitos Humanos. 

 Como Vereadora pretende desmistificar o preconceito a mulher, onde somente 

foi novamente reconduzida como figura feminina num universo de muitas escolhas. 

“Sinto-me triste em ter que lutar sozinha pela nossa bandeira, pois as mulheres ainda 



não acreditam na sua força. Faço de Michele Bachelet as minhas palavras: ‘Quando 

uma mulher entra na política muda a mulher, quando muitas mulheres entram na 

política, muda a Politica. Represento hoje o Partido Progressista por acreditar na sua 

ideologia, faço parte de um time onde todos são lideres’”, e continua “como diz nosso 

Presidente Celso Bernardi: ‘Nosso amanhã depende do trabalho de hoje e 

principalmente da nossa unidade’, cita Karin. 


