
 

Discurso do Economista Paulo Dantas da Costa na Câmara 

Municipal de Salvador, em 22/10/2013: 

 

Tenho a honra de saudar o excelentíssimo senhor vereador 

Paulo Câmara, presidente da Câmara Municipal da Cidade 

de Salvador; 

o excelentíssimo senhor vereador Silvio Humberto; 

a excelentíssima senhora desembargadora Lisbete Cezar 

Santos; 

o ilustre presidente do Conselho Federal de Economia, 

economista Luiz Alberto Machado; 

o ilustre presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, 

economista Manuel Enriquez Garcia; 

o ilustre presidente do Conselho Regional de Economia da 

Bahia, economista Marcelo José dos Santos; 

 

Saúdo também os meus familiares: a minha esposa Edinha, 

os meus filhos e netos; 

 

os ex-colegas, hoje amigos, do Banco do Estado de São 

Paulo, o Banespa; 

os ex-colegas, também hoje amigos, da Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia; 

os amigos dos Conselhos Regional e Federal de Economia; 

os amigos que se reúnem semanalmente na Quinta de Jauá, 

na insistente tarefa de ainda jogar futebol; 

os amigos da inominada confraria, que tem as 

características para passar a ser conhecida como “ex- 

tudo”, pois é integrada por um vasto mundo de ex- 

auditores, ex-professores, ex-militares, ex-reitor e também 

por ex-vereador; 

 

os amigos parceiros de viagens; 

os dirigentes das empresas para as quais presto serviços. 

 



Senhoras, senhores; 

Amigas, amigos. 

 

Conforme já anunciado, nasci na pequena cidade de Jardim 

do Seridó, que tem hoje uma população em torno de 13.000 

habitantes, localizada no árido sertão norte-rio-grandense. 

La vivi a primeira infância, tendo me mudado com a minha 

família para Natal, capital do Estado, aos seis anos de 

idade, mas sempre guardando o orgulho de ser jardinense. 

 

Em Natal, realizei a minha formação inicial e concluí o que 

é atualmente identificado como o nível médio escolar pela 

prestação do curso técnico em estradas, na Escola Técnica 

Federal do Rio Grande do Norte, que sucedeu a saudosa 

Escola Industrial de Natal, onde cumpri o chamado ginásio 

industrial. 

 

Destaco o curso técnico de estradas porque nele surgiu a 

oportunidade de pagar a matéria noções de economia, 

detalhe importante, pois, mesmo assimilando apenas as 

chamadas noções, tive a chance para definição do que, a 

partir dai, passei a projetar como profissão futura.  

Era economista que pretendia ser. 

 

No inicio do ano de 1971 prestei um concurso para acesso 

ao quadro de funcionários do Banco do Estado de São 

Paulo, o BANESPA, logrando aprovação e posterior 

indicação para assumir as funções na Agência de Salvador, 

que ficava na Avenida Estados Unidos, no Comércio. 

 

No dia 20 de julho daquele ano de 1971, eu e mais três 

potiguares, viemos de Natal para cá no famoso voo 161 da 

antiga VASP, famoso porque tinha um trajeto que se 

iniciava no norte do país, fazendo escalas em quase todas 

capitais do litoral brasileiro, até Porto Alegre. 

 



Assim como diz o grande bardo das terras santamarenses, 

diante da realidade que teve de enfrentar na experiência de 

vida paulistana, aqui foi um difícil começo, em especial 

para quem vem de outro sonho feliz de cidade. Quando aqui 

cheguei, eu pouco entendi, não exatamente por conta de 

uma eventual dura poesia concreta das esquinas, mas, o 

que me tocava era a saudade da família e o conforto da 

doce e mansa vida em Natal dos anos 70, acrescido de 

insignificantes variações linguísticas e de marcantes 

novidades gastronômicas aqui encontradas. 

 

Logo após assumir o meu trabalho no BANESPA, aconteceu 

um fato marcante. Aproveitando uma excepcionalidade 

adotada pelo banco, que exigia ao menos dois anos de 

permanência na Agência, pedi a minha transferência para 

Natal, pedido que foi aprovado pela matriz, uns seis meses 

depois.  

 

Aconteceu que o gerente, o Sr. Antonio Fernando dos 

Santos, percebeu a minha falta de animo diante da nova 

possibilidade do retorno e me lançou uma pergunta 

recheada de pressão e contundência sobre a efetiva 

definição da situação. Frente à minha negativa, o Sr. 

Antonio cuidou rapidamente do cancelamento da 

transferência.  

 

Não devo deixar de registrar: aquele homem foi muito 

importante na minha vida. 

 

Voltando a Caetano, posso dizer que alguma coisa 

acontecia no meu coração; o difícil começo foi sendo 

facilitado por novas amizades, pelos encantos da beleza da 

paisagem urbana, aliados à importância histórica da cidade 

e aos fatos literários por muitos relatados. Ai, 

diferentemente de Caetano, nada estava no avesso do 



avesso do avesso. Tudo era e ainda é muito belo; bastava 

ver ou sentir. 

 

O meu primeiro endereço foi na Rua Junqueira Aires, por 

pouco tempo; logo fui morar no então agradável Largo 2 de 

Julho, precisamente na histórica Rua do Sodré.  

É necessário relatar o trajeto que passei a fazer 

diariamente para justificar o meu encantamento com a 

cidade. Ia da Rua do Sodré até a Avenida Estados Unidos a 

pé, uma senhora caminhada, mas, oportuna para logo me 

deslumbrar com a beleza da Baía de Todos os Santos, antes 

passando na porta do Museu de Arte Sacra e pela Ladeira 

da Preguiça, cantada em prosa e verso.  

 

Na sequencia, contemplava a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição da Praia e logo adiante me deparava com um 

dos monumentos e cartão postal mais bonito deste país, o 

Elevador Lacerda. Importante é também destacar que em 

frente ao Elevador está a Rampa do Mercado, ambiente 

muitas vezes citado por Jorge Amado, local de vivência de 

alguns dos seus personagens, cabendo destacar 

especialmente o herói Guma, de Mar Morto. 

 

Não havia, portanto, como deixar de me encantar com a 

cidade. Aqui fiquei; aqui trabalhei, aqui estudei, aqui tive 

filhos, aqui construí boas e sólidas amizades. 

 

Tudo passou a ser uma agradável novidade, novos amigos e 

amigas, as experiências com as saudosas festas de largo, a 

Fonte Nova. Mas, era necessário cuidar da vida e trabalhar 

em favor do futuro. O projeto de ser economista estava a 

espera de execução. 

 

No ano de 1972 prestei vestibular na Faculdade Católica de 

Ciências Econômicas da Bahia, onde fiz a graduação, 

concluída em 1976. Com o diploma de economista na mão, 



devidamente registrado no órgão de classe, novos desafios, 

novas lutas na busca dos espaços que julgava mais 

conveniente para mim. 

 

Em 1978 participei de dois concursos públicos para 

ingresso nos quadros técnicos da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia. Tive a felicidade de ser aprovado nos dois. 

 

E aí vai outro fato marcante: o Banespa, que havia sido um 

excelente empregador, até porque, com o regime de um só 

turno de trabalho de seis horas, me deu as oportunidades e 

tempo para me dedicar à universidade, na ocasião do meu 

pedido de demissão para assunção da nova atividade, eis 

que o diretor da minha área de atuação, a área de câmbio, 

me ofereceu a tentadora proposta de desistir da demissão e 

ir trabalhar em Londres ou Nova York, onde haviam sido 

instaladas as primeiras agências no exterior. Não aceitei!  

 

Mais uma vez optei por Salvador, com as mais 

fundamentadas razões pessoais. Ora, se sete anos antes 

havia preferido aqui ficar diante da opção de retornar à 

querida Natal, o que poderia representar Londres ou Nova 

York para me mover desta terra sagrada. 

 

Trabalhei na Secretaria da Fazenda por 16 anos. Como 

servidor público, acho que fiz o melhor que estava ao meu 

alcance em favor da sociedade baiana. 

 

A experiência fazendária foi exitosa para me abrir 

horizontes no entendimento dos papéis que devem 

desempenhar os indivíduos na sociedade e a função do 

Estado nesse contexto. 

 

Independentemente desse aprendizado no campo da 

ciência política, registro o rico patrimônio resultante da 



experiência, configurado pelo valioso grupo de amigas e 

amigos daquela casa, muitos aqui presentes. 

 

Em 1998, num processo eleitoral, assumi a condição de 

conselheiro do Conselho Regional de Economia da Bahia. 

Desde então, e hoje no Conselho Federal, participo do grupo 

dos que se dedicam à difícil tarefa de transformar a 

realidade da profissão frente aos desafios cada dia mais 

complexos, numa sociedade cada vez mais e mais 

competitiva. 

 

O grande desafio consiste na tarefa de dar vida ao projeto 

legal que defina o detalhe do campo de atuação do 

economista, numa potencial configuração do que poderia 

ser definido como a melhor divisão social do trabalho 

qualificado no Brasil. Mais do que um desafio, o objetivo 

transformou-se num ideal para mim. 

 

Senhor Presidente, senhor vereador Silvio Humberto, não 

sei se mereço o título que nesta noite a Casa do Povo me 

outorga; o que sei é que tenho a mais absoluta afinidade 

com a cidade, com todas as virtudes às quais já me referi, 

mas, também sabendo e reconhecendo as suas 

dificuldades, em especial os agudos problemas sociais e 

urbanísticos, originados, em grande parte, da marcante 

expansão populacional que a cidade experimentou nas 

últimas décadas. 

 

É hora de agradecer. 

 

Agradeço a sua Excelência o Senhor Presidente Paulo 

Câmara pelo título que esta Câmara Municipal me concede. 

  

Agradeço ao Excelentíssimo Senhor vereador, colega 

economista Silvio Humberto pela iniciativa de propor a 

concessão do citado título, que me honra e me orgulha. 



Silvio Humberto, que tive a felicidade de conhecer e firmar 

amizade por meio do amigo comum, o saudoso Gladston 

Macedo Silva, também amigo de muitos dos que aqui estão, 

inclusive familiares dele. 

 

Agradeço ao meu amigo irmão Nei Cardim, pois, sei que o 

que ocorre nesta noite tem a sua participação direta. 

 

Por fim, agradeço a todos que aqui vieram, em especial aos 

de outras cidades ou Estados, e aos que, na condição de 

soteropolitanos, aprovam a iniciativa do vereador Silvio 

Humberto. 

 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


