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Valtercio Agripino Silva

• Nascido na Comunidade de Lagoa Grande zona rural de Buritirama-
Bahia em 14 de fevereiro de 1950.

• Filho de Minervina Agripino Silva e Frederico Agripino Silva, 
conhecido como "Maroto". Perdeu sua mãe muito novo e foi criado 
pela senhora Emília Agripino Chagas conhecida como "Samila". Do 
casal são três filhos: Valtercio, Valdenor e Clelia.

• Saiu de Buritirama com 17 anos. Trabalhou por um período de sua 
juventude nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro 
exercendo atividade produtiva na construção civil e com 18 anos de 
idade já tinha carteira assinada.

• Casou-se em 30 de julho de 1977 com a Sra Euda Maria Caitano
Silva, com a qual teve quatro filhos: Nadia, Elvis (Binho), Decio 
(Neguinho) e Gabriela ( Gaby) que para ele é a maior riqueza e 
orgulho de sua vida, e hoje tem três netos: Caic, Pietro e Heitor.

• Na época tinha poucos veículos na cidade, ele possuía uma C10 
branca que fazia o transporte de passageiros para a cidade de Barra 
e com esse veículo percorreu grande parte do município na 
mobilização e conscientização da população a votar a favor do 
desmembramento de Barra.

• Ele foi a primeira pessoa a comercializar combustível na cidade.
• Comerciante, muito conhecido, ajudou como membro atuante no 

trabalho de convencimento da população para a realização do 
Plebiscito, o que possibilitou a elevação de Buritirama a município.

• Foi um grande colaborador em vários aspectos para a primeira 
eleição municipal.Viveu vários momentos marcantes, curiosos e 
decisivos para a história e que poucos sabem!



• Compôs a chapa vitoriosa como Vice-Prefeito no primeiro 
mandato do município entre 1985 a 1988, ajudando o então 
Prefeito Arival Viana a governar a cidade indicando obras 
importantes na época como o mercado municipal na sede, o 
prédio da comunidade de Segredo, o mercado na 
Comunidade de Poço da Jurema, a estrada da comunidade 
de Buritizinho, entre outros.

• Em seguida, em 09 de dezembro do ano de 1998 foi 
diplomado Vereador pelo partido PMDB e teve uma cadeira 
no Legislativo como Vereador! Participou da elaboração da 
primeira Lei Orgânica no município.Muito atuante e sempre 
pensando no seu povo!

• Mandato seguinte, disputou a vaga para a Câmara de 
Vereadores na chapa de oposição e em 15 de dezembro do 
ano de 1996 foi diplomado 2° suplente pelo partido PFL.

• Ajudou diversas famílias na formação de seus filhos no 
magistério, pagando as mensalidades, na época na Escola 
Cenecista.

• Ajudou na construção da casa Paroquial, na casa de " 
Varrino" e foi juntamente com sua esposa, coordenadores 
do Grupo " Casais com Cristo".

• Ele é hoje um senhor aposentado, um pai, esposo, avô e 
amigo muito querido por todos e costuma dizer ser o 
homem mais rico do mundo por não ter feito inimigos ao 
longo da vida! Um homem simples, trabalhador, honesto, 
amoroso que carrega em sua história e nas lutas, muitas 
conquistas que o tornou o Sr. Valtercio.
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