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Discurso do Economista Nei Cardim, proferido durante 

a concessão do título de Cidadão Soteropolitano ao 

Economista Paulo Dantas da Costa, em 22/10/2013: 

 
 

 

Essa seção solene que, por iniciativa do ilustre Vereador Silvio 
Humberto, homenageia o Economista Paulo Dantas da Costa 
com o título de CIDADÃO SOTEROPOLITANO, tem um significado 
especial para todos nós, amigos e parentes desse ilustre 
brasileiro. 
 
Vindo do interior do Estado do Rio Grande do Norte, tomado 
pela audácia de jovem desbravador, ousou libertar-se do 
cotidiano de uma cidadezinha pobre para o desafio de morar em 
uma cidade grande, longe da sua família, dos seus amigos de 
infância, em busca de um futuro que se mostrava promissor. 
 
Parece que o amigo seguira o pensamento de Albert Einstein que 
com genialidade dizia: “Eu preciso estar disposto de desistir do 
que sou para me tornar o que serei”. 
 
Filho de Francisco Pereira da Costa e Maria Estelita da Costa, 
PAULO DANTAS DA COSTA nasceu na cidade de Jardim do Seridó, 
em 24 de janeiro de 1949. 
 
 Jardim do Seridó é um município brasileiro no interior do estado 
do Rio Grande do Norte.  
 
Pertencente à Microrregião do Seridó Oriental e Mesorregião 
Central Potiguar, localiza-se a sudoeste de Natal, distando cerca 
de 220 km da capital.  
 
Ocupa uma área de 368,643 m² e sua população é de 
aproximadamente de 13 mil habitantes.  
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Localizada entre o Planalto da Borborema e a Chapada do Apodi, 
tem a caatinga como vegetação predominante.  
 
O sei Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,722, 
considerado médio pelas Nações Unidas, sendo então o décimo 
melhor município do estado do Rio Grande do Norte. 
 
O povoamento da região só ocorreu algum tempo depois da 
chegada de Antonio Azevedo Maia, nos idos de 1770, que se 
tornou o novo proprietário da fazenda comprada do Sargento 
Mor Alexandre Nunes Matos e que lhe deu o nome de fazenda 
Conceição. 
 
Desmembrado de Acari em 1º de setembro de 1858, pela Lei nº 
407, o povoado de Conceição passou a município com a 
denominação de Jardim, em virtude da existência de um belo 
jardim cultivado pelo Capitão Miguel Rodrigues Viana. 
 
Em 27 de agosto de 1874, de acordo com a Lei nº 703, para 
diferenciar de Jardim de Angicos, o município passou a ser 
chamado de Jardim do Seridó. 
 
Esse é o local de origem do nosso homenageado, cidadão de 
Gentílico Jardinense e agora também Soteropolitano.   
 
 
Aos seis anos de idade veio com a família residir em Natal, 
capital do Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Lá cursou o antigo ginásio na Escola Industrial de Natal, de 1961 
a 1964.  
 
De 1965 a 1967 realizou o curso técnico em estradas na Escola 
Técnica Federal do Rio Grande do Norte. 
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Ainda em Natal, no começo do ano de 1971, Paulo Dantas 
prestou concurso para funcionário do Banco do Estado de São 
Paulo S.A – antigo BANESPA. Aprovado, foi designado para 
assumir as suas funções na agência de Salvador. 
 
Faz parte da história de vida de PAULO DANTAS um fato 
interessante ocorrido na cidade de Natal: 
 
 Certa feita resolveu engraxar os seus sapatos numa via pública 
daquela cidade. 
 
Um engraxate anônimo lhe fez uma observação inexplicável, sem 
que o PAULO tenha tratado do assunto.  Disse-lhe o engraxate: 
 
 “Vá pra Bahia, lá você vai se dar bem”.  
 
Parece que aquele pobre homem acabara de traçar o destino do 
nosso homenageado.  
 
No dia 20 de julho de 1971 saiu de Natal com destino a Salvador, 
evento marcante porque a partir dessa data, Paulo Dantas da 
Costa se radicou definitivamente em Salvador.  
 
Em 1976 graduou-se em bacharel em Ciências Econômicas pela 
Faculdade Católica de Ciências Econômicas, em seguida 
especializou-se em Administração Financeira Governamental 
pela Universidade Católica de Salvador e em Direito Tributário 
pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia.  
 
No BANESPA trabalhou até o ano de 1978, quando se desligou do 
banco para assumir funções na Secretaria da Fazenda do Estado 
da Bahia – SEFAZ-BA, através de concursos públicos. 
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 Inicialmente prestou concurso para o cargo de Analista 
Financeiro e posteriormente para Auditor Fiscal, cargo que 
exerceu até 1994, quando foi aposentado por tempo de serviço. 
 
Na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia Paulo Dantas da 
Costa exerceu cargos relevantes como: Assistente Chefe do 
Departamento do Tesouro e Titular da Coordenação de 
Programação Financeira – PROFINAN.  
 
No exercício dessas funções tornou-se exemplo de funcionário 
público pela sua dedicação como abnegado agente público a 
serviço da Bahia, defendendo o nosso Estado e a cidade de 
Salvador como se fosse um verdadeiro cidadão soteropolitano. 
 
Aqui cultivou amizades com o seu espírito alegre de nordestino, 
criando até relação de parentesco não consanguíneo com muitos 
dos seus amigos soteropolitanos que, quase fez perder a sua 
naturalidade potiguar.  
 
Após sua aposentadoria, Paulo Dantas passou a prestar serviços 
de consultoria na área tributária, destacando-se rapidamente 
como excepcional profissional prestador de serviços a diversas 
grandes empresas nacionais, que logo perceberam o seu talento 
profissional e como homem de caráter singular, conduta ilibada 
e probidade comprovada. 
 
Foi casado inicialmente com Mariluce Nóbrega Araújo com quem 
teve uma filha, Eveline Araújo Costa, que por sua vez lhe deu 
dois netos: Maria Elena e Davi.  
 
Atualmente casado com Ednalva Mota de Oliveira, com quem 
tem um filho: Eric Mota Dantas da Costa, que lhe deu uma neta 
Maria Eduarda. 
Incorporou-se ainda, por laços de afinidades, Rafael Gomes dos 
Santos, tido como filho e querido por todos.  



 

5 

A família foi ampliada com o genro Marcos Wagner de Souza 
Porto e a nora Priscila Daniela de Assis Costa.  
 
Esse é o núcleo familiar que o nosso homenageado constituiu em 
nossa cidade do Salvador, não obstante sua filha Eveline esteja 
residindo em Campina Grande na Paraíba e seu filho Erick em 
Aracajú, por razões profissionais.  
 
Em 1998 foi eleito pelos economistas baianos para o cargo de 
Conselheiro Titular do Conselho Regional de Economia 5ª Região 
Bahia, para o período de 1999 a 2004. 
 
Reeleito como Conselheiro para o período de 2006 a 2011 
exerceu a vice-presidência nos anos de 2002 e 2003 e 
posteriormente a Presidência nos anos de 2008 e 2009. 
 
O sucesso da gestão como Presidente do CORECON-BA, o 
conduziu, mais uma vez, através de votos dos economistas 
baianos, para representante da Bahia no Conselho Federal de 
Economia, na condição de Conselheiro Titular, para o período de 
2010 a 2012. 
 
Na condição de Conselheiro Federal, presidiu a importante 
Comissão de Legislação e Normas do COFECON, cujo trabalho 
desenvolvido o credenciou à reeleição de Conselheiro Titular, 
naquele Colegiado, por mais um triênio que se estenderá até 
2015. 
 
O trabalho que o economista Paulo Dantas da Costa desenvolve 
no Conselho Federal de Economia, representando a cidade do 
Salvador e a Bahia, extrapola os limites do município de Salvador 
e do nosso Estado, ao disponibilizar a sua capacidade técnica e 
intelectual a todos os Estados da Federação, traduzindo em 
todos nós o orgulho de contar com um importante brasileiro, 
que aceitou o destino de viver em nosso município, aqui 
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constituir família e trabalhar em prol da nossa cidade e do nosso 
Estado. 
 
PAULO DANTAS é sempre lembrado pelo seu entusiasmo e suas 
qualidades de economista; 
 
Por sua perseverança e atenção aos detalhes; 
 
Por sua compaixão, honestidade e pela excelência em tudo que 
faz. A sua obstinação em adquirir novos conhecimentos parece 
não conhecer fronteiras.  
 
Afeito a desafios, tem o poder admirável de manter o 
entusiasmo, a honestidade e a sinceridade indefinidamente. 
 
Paulo não demonstra em nenhum momento ter medo de lidar 
com as adversidades, porque considera que as adversidades 
representam sempre o caminho da verdade.  
 
Nunca demonstra ter medo do fracasso e tem a virtude de 
enfrentar os desafios com habilidade e obstinação. 
 
Pessoalmente, tenho o orgulho de dizer que o respeito e o afeto 
que tenho por PAULO DANTAS se estende ao grau equiparado a 
um irmão consanguíneo. 
 
Certa ocasião, ao encontrar casualmente na cidade de Paris o Dr. 
EDVALDO BRITO, ilustre Vereador dessa Casa, disse-me ele algo 
muito importante: “Quer conhecer uma pessoa? viaje com ela”. 
 
Tenho realizado sucessivas viagens em companhia de PAULO 
DANTAS, com nossas famílias a amigos.  
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A cada viagem conheço mais de perto esse extraordinário 
homem e cada vez mais me convenço que o amigo EDVALDO 
BRITO tem razão.  
 
Nas nossas viagens descobrimos o seu talento de exímio 
contador de piadas, recheadas de requintes inteligentes, 
característicos de um verdadeiro cronista. 
 
 Além disso, homem dotado de espírito solidário e sempre Cortez 
com os companheiros de viagem.  
 
Não há quem não se afeiçoe com o Paulo após uma viagem. 
 
Mas essa companhia familiar que ocorre mais assiduamente em 
viagem de férias, aguçou o respeito e a admiração não apenas a 
PAULO.  
 
Seria injusto não declarar aqui, em público, o meu 
convencimento de que a razão de ser da personalidade de 
PAULO DANTAS tem uma cúmplice: a sua extraordinária 
companheira de todas as horas, sua amorosa mulher, com quem 
partilhou a sua vida, as suas lutas e os seus triunfos: EDNALVA 
MOTA DE OLIVEIRA ( para quem peço uma salva de palmas ).  
 
Enfermeira de formação, Paraibana de Campina Grande que 
acreditou na profecia daquele engraxate anônimo da cidade de 
Natal, veio residir na Cidade de Salvador com o seu companheiro 
e aqui prestou relevantes serviços aos cidadãos Soteropolitanos, 
trabalhando em postos de saúde na nossa Cidade, com 
dedicação e respeito a todos que precisaram da sua ajuda 
profissional. 
 
Por essa razão meus amigos, esse título deve ser compartilhado 
também com a sua dileta companheira EDNALVA MOTA DE 
OLIVEIRA. 
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Para encerrar quero dizer a você, meu dileto amigo PAULO, que 
todos os seus amigos estão felizes com o reconhecimento da 
Câmara de Vereados do Município do Salvador, que através do 
Vereador Silvio Humberto, reconheceu os relevantes serviços 
prestados à nossa cidade e ao nosso Estado, outorgando-lhe o 
título de CIDADÃO SOTEROPOLITANO. 
 
Muito obrigado. 
 


