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Ata da 5ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 26 de abril de 

2022.  

                         

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez 

horas e quarenta e seis minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Feira de Santana, situada à rua Visconde do Rio Branco, nº 122, nesta 

cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quinta Sessão Especial referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, de acordo 

com o Requerimento nº 029/2022, de iniciativa do edil Jurandy da Cruz 

Carvalho, subscrito por diversos parlamentares com o objetivo de discutir 

a modernização do Parque de Exposições João Martins da Silva. A 

Mesa de Honra desta Solenidade foi composta pelas seguintes autoridades: 

excelentíssimos vereadores Jurandy da Cruz Carvalho, o secretário 

municipal de Desenvolvimento Econômico, ilustríssimo senhor Sebastião 

Cunha; senhor Joelmo Figueredo, presidente do Sindicato dos Produtores 

Ruais de Feira de Santana; o senhor Arsênio  Oliveira e o secretário 

municipal de Agricultura, excelentíssimo senhor Pedro Américo de Santana 

Silva Lopes. Também fizeram parte do Plenário pessoas que foram 

convidadas a participar e representar instituições cujos nomes serão 

arquivados nos anais do Cerimonial desta Casa Legislativa. Cabe registar 

que estavam presentes os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Fernando 

Dantas Torres, Flavio Arruda Moraes, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas 

Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, Petrônio Oliveira Lima, Silvio de 

Oliveira Dias, Ronaldo Almeida Caribé, Luiz Ferreira Dias, José Marques 

de Messias, Marcos Antônio dos Santos Lima, Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira e Valdemir da Silva Santos. Amparado no Regimento Interno, 

o vereador Jurandy da Cruz Carvalho, declarou aberta a presente Sessão 

convidou a todos ficar de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. 
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Logo após convidou o vereador Fernando Dantas Torres, para assumir o 

comando da Mesa de trabalho. Em seguida, vereador Fernando Dantas 

Torres, convidou o autor do Requerimento que propôs esta Sessão, 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho para proferir uma saudação em 

nome deste Legislativo, este após cumprimentar os presentes ressaltou que 

não poderia deixar de tratar a viabilidade do Parque de Exposições João 

Martins da Silva e a sua modernização. Pois, grandes eventos já foram e 

podem ser realizados no local. Afirmou que as associações e sindicatos 

rurais precisam ser ouvidos. Disse que as associações de criadores de gado 

e de cavalos precisam ser ouvidas. Lembrou que Feira de Santana nasceu 

da lida dos vaqueiros com o gado. Relatou ser um vereador oriundo da 

zona rural sentiu-se no dever de impulsionar a modernização do parque. 

Pois, tal atividade também vai revitalizar o comércio.  Disse que hoje 

inicia-se a discussão que também já passou pela APAEB. Durante o 

pronunciamento anterior o comando da Mesa de trabalho passou para o 

segundo Vice-Presidente esta Casa, edil Jose Paulo Pereira Barbosa. Este 

parabenizou a inciativa e repassou o comando da Mesa para o edil Jurandy 

da Cruz Carvalho, que concedeu a palavra ao senhor Sebastião Cunha 

que disse que há muitos anos já discuta a revitalização do parque com o 

colega de Banco do Brasil, o sanfoneiro Flavio José. Ambos pensavam em 

transformar o local em algo vivido e não um equipamento que abriga um 

evento por ano como é a Exposição Agropecuária. Revelou que na cessão 

do terreno há uma cláusula onerosa que o equipamento não poderia ser 

usado para outros fins que não a exposição de animais. Porém, já está em 

curso uma viabilidade de usar o tereno, mesmo que para outros fins, com 

um cunho agropecuário. Adiantou que há um projeto de transformar o 

parque em um centro de equinocultura nacional e para isso será enviado um 

projeto solicitando a anuência desta Casa para a cessão de um terreno para 

o Senar construir uma universidade, única no Brasil com o foco em cavalo. 

Revelou que segundo pesquisa da professora Lucia Miranda que no entorno 

de Feira de Santana há mais de 2.500 mil baias. Além disso há o projeto de 

construir um hospital veterinário voltado para equinos. Revelou que o 

projeto já está pronto, mais ainda não tem o financiamento. Logo após, fez 
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uso da palavra o arquiteto Arsênio Oliveira que apresentou no telão o 

projeto de modernização do Parque de Exposições João Martins da Silva.  

Informou que está prevista uma entrada através da avenida Nóide 

Cerqueira integrada com outra entrada através da BR 324. Ambas com 

guarita e barreiras sanitárias. Afirmou que o projeto prevê o multiuso do 

espaço redimensionável de acordo com o evento. Revelou que há previsão 

para pista para a prática de equinoterapia, área de eventos itinerantes como 

circos, espaços para implantação de esculturas aberta aos artistas locais. 

Ponderou que o projeto ainda não está concluso e está aberto a 

contribuições. Revelou que há espaços para práticas esportivas envolvendo 

agronegócios tais como equitação e será reservada uma área para uma base 

do SAMU. Prosseguindo, o presidente da Mesa de trabalho concedeu a 

palavra ao vereador licenciado Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

lembrou que na discussão da concessão do parque estava sendo as escuras e 

hoje está provado a transparência com a participação da Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA). Ponderou que não adianta construir o 

espaço e não torná-lo viável e sustentável. Lembrou que o então secretário 

municipal de Agricultura, Pablo Roberto, apresentou o projeto, mas devido 

a dimensão é muito difícil encontrar um único gestor. Por isso a CNA 

propôs a fragmentação da gestão para o espaço. Disse que a tese da 

Secretaria de Agricultura é de uma gestão completa. Destacou o parque 

como um espaço cultural, da agricultura familiar e de interesse público 

geral. Interrogou se há viabilidade de trazer o Campo do Gado para o 

parque? Tem como implantar um centro de produção e comercialização 

artesanal.  Defendeu que a sede da Secretaria de Agricultura seja incluída 

no projeto.  Afirmou que a magnitude do parque despertou o interesse do 

Senar. Frisou que nos estudos finais a concessionária apresentará o projeto 

de construção e de gestão. Afirmou que não está ainda definida a realização 

da Expofeira de 2022. Continuando, o Presidente da Mesa de trabalho, 

parlamentar Jurandy da Cruz Carvalho concedeu a palavra ao senhor 

Joelmo Figueredo que disse que o agronegócio está de portas abertas para 

ajudar na elaboração do projeto de modernização do Parque de Exposições. 

Ressaltou que o parque é de importância nacional e internacional. Logo 
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após, o Presidente da Mesa de trabalho, edil Jurandy da Cruz Carvalho 

concedeu a palavra a Srª Lucia Miranda que revelou a sua apreensão com 

o definhamento do uso do Parque de Exposição. Frisou que esta iniciativa é 

salutar e poderá encaminhar o espaço para ter outra dinâmica e abrigar 

eventos nacionais. Pois, Feria de Santana é de grande importância nacional 

e internacional. Revelou que a criação de cavalos emprega mais do que a 

indústria automobilística. Cobrou a construção das pistas de julgamentos 

dos animais expostos. Lembrou que houve um evento que abrigou uma 

centena de jumentos pegas oriundos de São Paulo. O edil Jurandy da Cruz 

Carvalho defendeu a agricultura familiar e espaço para as cavalgadas. 

Prosseguindo, o cedeu a palavra ao edil Silvio de Oliveira Dias disse que 

há espaço para todos os tipos de eventos rurais. Cobrou mais diálogo para 

que os eventos sejam viabilizados. Lembrou a importância da Expofeira no 

aspecto comercial, cultural e gerador de emprego e renda. Porém, teme que 

a Prefeitura Municipal acabe com a Expofeira no formato que foi realizada 

até o momento. Interrogou se haverá licitação para a gerência do espaço, se 

o dinheiro será do governo municipal ou da empresa vencedora? 

Questionou se o Centro de Convenções será instalado no local. Em resposta 

o secretario Sebastião Cunha disse que o conceito de Expofeira acabou. 

Pois, hoje está voltado para a venda de genética de todas as áreas da 

pecuária. Pois, causa estresse nos animais e não compensa. Antecipou que 

cada vez mais será virtual. Pregou a atualização do agronegócio e a 

realização de exposição de animais de maneira pontual e mensal.  Em 

seguida, foi concedida a palavra ao edil Jhonatas Lima Monteiro que 

após saudar os presentes frisou que o diálogo deve ser priorizado. Falou ser 

pacífico que o Parque de Exposições é subutilizado e por isso qualquer 

iniciativa de revitalização é bem vida. Em especial ser for implantada uma 

unidade educacional. Porém, deve-se separar o diagnóstico da situação do 

parque e a modelagem de utilização do equipamento. Interrogou se haverá 

impacto imobiliário, se haverá uma articulação econômica com a Ceasa a 

ser construída em Humildes e as característica de uso que incluam a 

agricultura familiar? Em seguida, usou da palavra o senhor Joedilson 

Freitas disse que o CREA está de portas abertas para dar suporte técnico 



 

      

 

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 
 

Rua Visconde do Rio Branco,122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 
 

RDE 202205 

para o projeto. Revelou que durante trinta anos fez parte da comissão de 

organização da Expofeira. Ao vereador Silvio de Oliveira Dias assegurou 

que quem faz a Expofeira é o agronegócio. Defendeu que seja concedida a 

participação dos diversos criadores e que a realização seja mantida no mês 

de setembro. Ressaltou que o agronegócio é importante, mas dinheiro não é 

tudo e defendeu os aspectos culturais da Expofeira e a realização de 

eventos com artistas regionais. Revelou que o parque tem a função de 

pernoite para expositores em trânsito por Feira de Santana. O secretário 

Pedro Américo disse que assim que for concluída a elaboração da Micareta, 

a Prefeitura Municipal vai iniciar os preparativos da Expofeira. 

Prosseguindo, o senhor Mario do Gás disse que em nome das associações 

de cavalgadas espera que o novo formato do parque não fique apenas nos 

eventos votados para os cavalos mangalarga e campo limpo. Relacionou a 

programação das cavalgadas a serem realizadas nos diversos distritos de 

Feira de Santana. Defendeu a manutenção da Expofeira no mês de 

setembro e a transferência da Micareta para o mês de janeiro. Defendeu a 

preservação das festas do vaqueiro. Disse esperar que o projeto do Parque 

de Exposição não seja igual ao Shopping Popular. Prosseguindo, a senhora 

Terezinha saudou a todos na pessoa do vereador Silvio Dias. Em seguida 

defendeu espaço na modernização do Parque de Exposição a inclusão da 

agricultura familiar com a viabilidade de comercialização dos produtos do 

homem do campo. Revelou que teme quando escuta a palavra cessão de 

uso, pois o exemplo é o Centro de Abastecimento e ao Shopping Popular. 

Afirmou que além do bem-estar dos animais as pessoas precisam se 

divertir. Antecipou que se não houver espaço para o Caminho da Roça os 

pequenos agricultores vão fazer barulho. Parabenizou a intervenção do 

senhor Joedilson. Em seguida, a senhora Maria Laura Carvalho destacou 

a sua passagem na gestão e na área técnica da Federação da Agricultura do 

Estado da Bahia (FAEB) e afirmou que Feira de Santana tem destacada 

importância no agronegócio. Defendeu as parcerias entre as instituições e 

os governos para alavancar o desenvolvimento do agronegócio. Defendeu 

as iniciativas da agricultura familiar, pois setenta por cento dos alimentos 

vêm dos pequenos agricultores. Defendeu a interlocução das diversas 
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cadeias produtivas.  Na sequência foi executado o Hino à Feira e logo após, 

nada mais havendo por tratar, o edil Jurandy da Cruz Carvalho, em nome 

deste Legislativo, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão Especial. Para constar, eu, José Joaquim de Oliveira Neto, 

Técnico Legislativo a disposição do Setor de Redação e Atas, lavrei esta 

ata, que segue assinada pelos presentes. 

 

 


