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Gabriel Pereira é o Vereador, atualmente, mais jovem da Câmara de Vereadores de 

Palmeira das Missões, com 23 anos. É filho de Célia Barbosa e Balbino Pereira, e irmão Everton 

Pereira (Preto) – in memoriam. Formado em Engenharia Civil, também é Técnico em Edificações, 

Corretor e Avaliador Imobiliário. Durante a graduação foi representante da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil Regional de Lages, no CREA-Jr. Atualmente é pós-graduando 

em Segurança e Saúde do Trabalho e em Engenharia Civil com ênfase em Estruturas de Concreto.  

Natural de Palmeira das Missões, formou-se em Lages (SC), e retornou para trabalhar 

para o desenvolvimento e crescimento de seu município. Faz parte da juventude do Partido dos 

Trabalhadores. A sua militância e o seu envolvimento com a luta política por justiça social e 

igualdade de oportunidades vem de berço e confunde-se com a sua própria história de vida: 

desde pequeno acompanhou a família em atos, campanhas e manifestações ao lado dos 

movimentos sociais e do povo trabalhador. 

Primeira vez candidato, foi eleito para o primeiro mandato como o 9º vereador mais 

votado de Palmeira das Missões.  

Como indivíduo, já demonstrou seu caráter humanitário e altruísta, compreendendo na 

prática que o bem-estar e a dignidade das pessoas são direitos primordiais e devem ser 

respaldados na Constituição Federal e na Legislação, visando a valorização do ser humano.  Em 

sua campanha teve como principais bandeiras as pautas da juventude: educação e saúde 

públicas, gratuitas e de qualidade em todos os níveis; esporte, cultura e lazer como geração de 

renda, emprego e desenvolvimento para a cidade; direito à moradia digna, com regularização 

fundiária e infraestrutura básica assegurada pelo estado: com saneamento básico, energia 

elétrica, água encanada e estradas; bem como agricultura, pensando a sucessão rural a fim de 

criar condições para que a juventude permaneça vivendo e produzindo no campo, com apoio 

para os agricultores familiares na produção de alimentos saudáveis. 

Tendo como lema a força da juventude e o respeito a melhor idade, o mandato popular 

e coletivo do vereador Gabriel Pereira tem como objetivo trabalhar e legislar não somente para 

aqueles que depositaram o voto de confiança em seu projeto político nas eleições, mas 

sobremaneira, para todos cidadãos e cidadãs, principalmente aqueles que mais precisam de 

políticas públicas em Palmeira das Missões; numa atuação representativa e participativa junto 

da população: através de um mandato contra a exclusão, a opressão e o preconceito, para todos 

e todas sem discriminação, feito de maneira coletiva. Sua atuação na Câmara vai ao encontro 

das demandas e dos anseios da população, em consonância com os ideais do governo de 

Evandro e Régis na Prefeitura: seja na defesa da UFSM, universidade pública federal situada no 

município, bem como das escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio; também 

pela conclusão das obras e abertura do Hospital Público Regional, juntamente das demais 



unidades de saúde do SUS; em defesa de projetos que insiram a juventude no mercado de 

trabalho, como é o caso do estágio remunerado e do Programa Menor Aprendiz, dentre outras 

iniciativas. 
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