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cÂuana MUNTctPAL DE ALAGoINHAS

lnsigne Senhor IRINEU

ocorrido no dia 18 de

ffi
MOçÃO Ne.006 12022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento

do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais, MOCÃO DE

LUTO E PROFUNDO PESAR pelo falecimento do

PEREIRA DOS SANTOS, Ferroviário e Sindicalista,

abril, do corrente ano.

"São só dois lados da mesma viagem
O trem que chega é o mesmo trem da partida
A hora do encontro é também, despedida
A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar"
Milton Nascirnento

lrineu Pereira nasceu no dia 19 de janeiro de 1964, em Aramari-BA, filho do Sr.

Firmino Ferreira dos Santos e da Sra. Clara Francisca Ferreira dos Santos,

casado com Rosane Barbosa Pereira, pai de lrvine Antoni Costa Santos, lnara

Rita Costa Santos e Ana Clara Barbosa Pereira e avÔ de Eloá Silva Santos e

Eloíse Silva Santos.

lrineu, Ferroviário há 32 anos, filiado à Central Unica dos Trabalhadores - CUT,

membro do Sindicato dos Ferroviários há 20 anos, filiado ao Partido dos

Trabalhadores - PT há 30 anos e candidato a vereador em Aramari-BA em 2016,

tinha 58 anos.

Seu falecimento deixa uma lacuna irreparável na vida de familiares, amigos e

companheiros de lutas, com os quais dividiu momentos, construiu uma historia e

esteve na trincheira, combatendo o bom combate - de forma aguerrida e
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determinada - por direitos, justiça e fraternidade, com honra e lealdade, deixando

saudades a aqueles que tiveram o privilégio da sua convivência.

desta a família enlutada, as autoridades constituídas de

dos Ferroviários e à Câmara Municipal de Aramari-BA.

de abril de 2022.

Vereador autor.
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