
Biografia do Conselheiro Dr. Plínio Carneiro da Silva 

Nome: Plínio Carneiro da Silva 

Profissão: Advogado e Professor 

Nascimento: 18 de Setembro de 1935, Serrinha-BA 

Filiação: Fernando Carneiro da Silva e Clotildes Sales da Silva 

Cônjuge: Vera Lúcia Teixeira da Silva 

Filhos: Simone, Plínio Filho, Mônica e Vera 

Formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia-UFBA, Salvador, 1963. 

Professor de Geografia e Francês do Colégio Estadual Rubem Nogueira, Serrinha, 1958-

1969. Diretor da Secretaria de Assuntos Municipais do Estado; fundou e presidiu a 

Cooperativa Mista de Agricultores de Serrinha, 1959-1986. Conselheiro do Tribunal de 

Contas dos Municípios da Bahia-TCM, 1986-2004, onde aposentou-se. 

Eleito vereador de Serrinha, 1959-1962, reeleito, 1962-1966. Deputado estadual pela 

Aliança Renovadora Nacional-ARENA, 1971-1975, reeleito ARENA, 1975-1979, 1979-

1983 e pelo Partido Democrático Social-PDS, 1983-1987, renunciou ao mandato em 

março 1986. 

Filiação partidária: ARENA - MDB - PDS e atualmente Presidente do diretório municipal do 

PSD. 

Vice-líder da Maioria, ALBA, 1975, 1978, 1979; vice-líder do PDS, ALBA, 1983, 1985. 



Na Assembléia Legislativa, suplente da Mesa Diretora (1973-1975); 3º secretário da Mesa 

Diretora (1981-1983); presidente das Comissões: Finanças e Orçamento (1977-1978), 

Educação, Saúde e Serviços Públicos (1979-1980); vice-presidente da Comissão: 

Constituição e Justiça (1973); titular das Comissões: Educação, Saúde e Serviços Públicos 

(1975-1978, 1985), Constituição e Justiça (1971-1972, 1974), Redação Legislativa e Leis 

Complementares (1971-1973), Agricultura (1976), Educação e Serviços Públicos (1983-

1984); suplente das Comissões: Ciência e Tecnologia, Economia e Desenvolvimento 

(1971-1973), Redação de Leis (1974), Redação Final (1975-1976), Agricultura e Incentivo 

Rural (1977-1980), Poluição e Meio Ambiente (1980), Finanças e Orçamento (1983-1984), 

Constituição e Justiça (dez. 1976, 1983-1985), Desenvolvimento Econômico, Social e 

Urbano (1984) e da CPI das Sementes e CPI do Banco do Estado da Bahia-BANEB. Já foi 

homenageado também por essa Câmara de Vereadores. 

Menção honrosa pelo Destaque Parlamentar, 1975; Comendador do Mérito da Bahia, 

Governo do Estado, 1990. Homenageado com seu nome em escola estadual de Serrinha: 

Escola Estadual de 1º Grau Dep. Plínio Carneiro. 

 

Biografia do empresário Divaldo José Matos de Lima – Vardinho Serra 

 

Divaldo José Matos de Lima, conhecido popularmente como “Vardinho 

Serra”, nasceu no dia 11 de novembro de 1960, na Fazenda Cedro, em 



Santa Bárbara – Bahia. Filho de Maria do Carmo Matos de Lima e Divaldo 

Santana Lima, é o terceiro a nascer, de um total de sete filhos. 

Seus irmãos são: a senhora Angélica, Augusta, Maria das Neves, Inês, 

Marilza e o Carlos (Carlinhos). 

Após 1 ano do seu nascimento, Vardinho e sua família mudam se para 

Serrinha, por uma injustiça do destino dona  Maria do Carmo acaba 

falecendo quando ele completara 8 anos. Vardinho e seus irmãos, agora, 

passam a ser cuidados exclusivamente pelo pai, o senhor Divaldo, que 

atualmente possui 90 anos de idade. 

Sua vida como trabalhador esforçado começou muito cedo. Os anos que 

deveriam ser aproveitados com brincadeiras de criança, serviram para 

conquistar a sua independência financeira precocemente. Por muitas 

vezes, aos 12 anos de idade apenas, acordava cedo, em torno de 3 horas 

da manhã para aprender o ofício de abatedor de boi. Matava, cortava e 

vendia a carne já preparada para comercialização. 

Inicialmente, sua ideia foi colocar uma banca de madeira para 

comercializar a carne, na esquina da Araújo Pinho, no antigo mercado. 

Entre os 12 e 15 anos, ajudou seu pai no açougue da família. Aos 16, 

comprou seu primeiro frigorífico e a Baunilha, sua primeira fazenda. Desta 

forma, deu continuidade ao comércio de compra, venda e abate de gado. 

Cursou o primário na Escola Graciliano de Freitas, mudando para o Colégio 

Comercial de Serrinha onde estudou até o segundo ano do curso de 

Contabilidade. Por conta do seu trabalho, não completou totalmente seus 

estudos. 



A sociedade com seu irmão Carlinhos começou desde o início de seu 

interesse pelo comércio. Os dois trabalhavam e trabalham juntos para 

somarem forças e vitórias. 

Em 1983, arrendou junto com seu amigo Gerinaldo Ferreira, o Parque 

Fernando Carneiro. Após 12 anos, comprou seu próprio parque de 

vaquejada e o homenageou com o nome de sua mãe, Maria do Carmo. 

Em 1996, começou a expandir seu comércio, abrindo um frigorífico em 

Salvador e em Camaçari. Por semana, em média, 1.500 cabeças de boi 

eram abatidas para comercialização. 

Em relação ao esporte:  Vardinho também foi vaqueiro, ganhando 3 carros 

como premiação dos seu primeiros lugares nas competições. 

Hoje, depois de muito empenho e trabalho, Vardinho tornou-se um 

empresário bem sucedido, sendo uma das figuras públicas mais 

prestigiadas da nossa cidade.  

 

Possui 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. 

Através dos seus empreendimentos, como a construção civil, a empresa 

de terraplanagem e as fazendas, gera cerca de 800 empregos para a 

população. Há 20 anos realiza um trabalho social, voltado para pessoas 

carentes, com distribuição de brinquedos no dia das crianças e cestas 

básicas natalinas no final do ano. 

  

 

 



Biografia do médico Claudionor Ferreira da Silva Filho – Doutor Ferreirinha 

 

Nascido em 07 de abril de 1946 filho de Claudionor Ferreira da Silva e 

Maria Áurea Pimentel Ferreira casado com Juracira de Oliveira Ferreira 

possui 03 filhos, Claudionor Ferreira da Silva Neto casado com Edylene 

Lopes Ferreira, Moreno de Oliveira Ferreira casado com Amilta Pimentel 

Ferreira e Ciro de Oliveira Ferreira casado com Monica de Oliveira 

Trevison, 04 netos, Gabriel Ferreira, Davi Trevisan Ferreira, Ernesto 

Ferreira da Silva Neto e Raul Pimentel Ferreira.  

Conhecido carinhosamente por Dr Ferreirinha o homenageado desta noite 

é médico formado pela Faculdade Baiana de Medicina em 1974, após se 

formar fundou o antigo Hospital Amep na Praça Luiz Nogueira e logo 

depois fundou o Hospital Geral de Serrinha onde até hoje atende 

diariamente. Em 1992 sem nunca ter sido candidato a nada Dr Ferreira foi 

eleito  Prefeito de Serrinha, voltou a se candidatar em 2004 e já conhecido 

como o Prefeito mais pagador da história de Serrinha e como o primeiro a 

realizar Concurso Público, voltou a ser Prefeito.  

Conhecido pelo seu lado humano que sempre atende a todos com 

eficiência e delicadeza recebe hoje a Honraria maior de nossa cidade 

indicado pela Presidente desta casa e aprovado os edis por unanimidade. 



 


