
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 

             CEP: 40.20-010 / Tel:. 3320-0100 / www.cms.ba.gov.br 
 

 

1 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR RAIMUNDO 

GONÇALVES NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALVADOR DO DIA 14 DE ABRIL DE 2014 

TRIBUNA POPULAR 

 

Boa tarde, todas e todos da galeria. Eu queria saudar o 

presidente da Casa, na figura do torcedor do Bahia também, 

que eu sei. Vi o seu sorriso, quando a vereadora Aladilce se 

pronunciou. E eu queria contrariar o meu vereador Moisés 

Rocha, pedindo a ele uma saudação tricolor, que eu sei que ele 

também está meio chateado, porque o Vitória dele perdeu. 

(risos) 

Gente, eu queria, em primeiro lugar agradecer a esta 

Casa a oportunidade de estar me pronunciando. Nós estamos 

na véspera de uma data marcante para a história da cultura da 

Bahia: no dia 30 de abril Dorival Caymmi completará 100 anos 

de nascimento e nós estamos todos em Itapuã mobilizados para 

celebrar o centenário de nascimento de Dorival Caymmi.  

Para nós não seria completa essa celebração se nós não 

tivéssemos a oportunidade de ocupar o espaço desta Casa 

importante, para o poder da Cidade do Salvador, para 

conclamar os vereadores e vereadoras desta Casa a somar 

esforços com a comunidade de Itapuã, no sentido de fazermos 

uma celebração digna, da importância que Dorival Caymmi tem 

para a cultura da Bahia, para a cultura do Brasil. A sua 
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capacidade sensível de inspirar grandes nomes da música 

popular brasileira. Sei que todo mundo reconhece e fala de Tom 

Jobim, de João Gilberto, mas, com certeza, João Gilberto e Tom 

Jobim não seriam o que são se não tivesse mamado, bebido e se 

inspirado na figura de Dorival Caymmi. 

E vocês perguntariam: por que Itapuã se sente na 

responsabilidade de celebrar essa tão importante data e que 

deveria ser uma data mundial? Ora, feliz é o bairro que tem o 

privilégio de ter uma pessoa como Dorival Caymmi para torná-lo 

mundialmente conhecido.  

Itapuã, na década de 30, era apenas uma vila de 

pescadores e para lá Dorival Caymmi se jogava para escrever 

suas canções, para deliciar-se à beira da Lagoa do Abaeté, para 

o dialogo com sessão ordinária pescadores construir suas 

belíssimas canções. 

Então, vereador Waldir Pires, o senhor que governou a 

Bahia, tem que lembrar, é por isso que estamos aqui, que 

Dorival Caymmi enche a Bahia de orgulho. Eu queria, inclusive, 

aproveitar nosso camarada, parceiro de Itapuã também, que 

teve muitos votos lá, vereador Toinho Carolino, para juntos 

somarmos força, porque já estamos em diálogo avançado com o 

governo do Estado, através da Secretaria da Cultura; já estamos 

em diálogo avançado com a secretária de Educação, que já 

orientou todos os colégios a incorporar no seu currículo diário 

essa celebração e estará participando da programação conosco, 
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que começará dia 28 de abril e será encerrado dia 4, um 

domingo, com exposição na Lagoa do Abaeté. 

Eu queria, Sr. presidente, solicitar seu empenho, no 

sentido de que o nosso parceiro de outras atividade, que é o 

secretário de Desenvolvimento de Cultura e Turismo, Guilherme 

Belintanni, que possa também se incorporar a essa 

programação, vereador Lessa, que vai tomar um semana em 

Itapuã, vai ocupar a Lagoa do Abaeté, a Praça Dorival Caymmi, 

os colégios de Itapuã. E nós queremos, com certeza, também, 

Carolino, contar com as escolas municipais daquela região, 

para que possamos fazer uma programação muito importante e 

significativa homenagem a Dorival Caymmi. 

Nós, itapuanzeiros, temos a consciência, o plena orgulho 

de saber que Dorival Caymmi escolheu poucos bairros para 

cantar, e Itapuã foi o bairro escolhido, por isso, estamos aqui 

neste momento. O vereador Moisés Rocha já deve ter entrado 

com um processo pedindo para que possamos construir em 

Itapuã, vereador Lessa, um memorial em Itapuã para Dorival 

Caymmi. 

Esperamos contar com esta Casa, que, com certeza, se 

esta Casa acenar para o prefeito, ele estará também somando 

esforços para que possamos fazer um evento na dimensão e no 

significado do nosso grande Dorival Caymmi. 

Estamos tentando localizar os familiares dele para 

também participar, mas, evidentemente que independente da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro – Salvador – Bahia 

             CEP: 40.20-010 / Tel:. 3320-0100 / www.cms.ba.gov.br 
 

 

4 

família, que é superimportante estar presente. Vários artistas já 

se manifestaram interessados em fazer parte desse momento 

impar, a celebração do centenário do nascimento de Dorival 

Caymmi. 

Quero agradecer a esta Casa e pedir aos vereadores Silvio 

Humberto, Aladilce, Hilton, todos juntos convidados para fazer 

parte desta grande celebração. Vocês irão tomar conhecimento 

da programação que vai ser do dia 28 de abril a 4 de maio. 

Muito obrigado. Boa tarde. 

 


