
Discurso do vereador Silvio Humberto (PSB) proferido 
durante a concessão do Titulo de Cidadão da cidade do 

Salvador ao economista Paulo Dantas 

 

Os caminhos que me levaram ao homenageado desta noite são tão especiais 

quanto ele. Fui apresentado ao economista Paulo Dantas pelo nosso saudoso 

amigo, o professor, economista, auditor fiscal, Gladston Macedo, um ser 

humano impar que tive o prazer conviver por cerca de oito anos na 

Secretaria Municipal da Fazenda. Onde quer você esteja, certamente ao lado 

dos bons, nunca será esquecido pelo seus amigos. 

 

Não tentarei, aqui, nessas poucas palavras fazer uma digressão acerca da 

trajetória de vida do homenageado, pois isso será feito pelo professor Nei 

Cardim, a quem rendo homenagens, principal responsável por este 

momento que estamos a desfrutar.  

 
No entanto, não resisto em antecipar às senhoras e aos senhores aqui 

presentes que terão o prazer de compartilhar a história de um homem 

predestinado, que literalmente ouviu a voz do seu destino. Parte de uma 

história de vida e superação, que mesmo apresentada de forma resumida, já 

é mais que suficiente para justificar esta singela homenagem prestada por 

todos nós. 

 

Uma das principais contribuições do economista Paulo Dantas é a sua 

capacidade e dedicação em tornar compreensível a todos os termos técnicos 

das ciências econômicas, o nosso “economês”, ou seja, a economia ao 

alcance de todos.  

 
Dentre as estratégias por ele adotada para conseguir alcançar este nobre 

objetivo, destaco as entrevistas concedidas aos programas televisivos e os 

artigos publicados nos quais Paulo trata com suavidade temas 

extremamente complexos da economia brasileira, tais como finanças 

pessoais, tributação, juros, endividamento das famílias, demonstrando que 

as ciências econômicas não se resumem a números e gráficos indecifráveis, 

devendo acima de tudo estar a serviço da sociedade e não o contrário. O 

que me faz relembrar o pensamento da economista inglesa Joan Robinson 

que dizia estudar economia para não ser enganada pelos economistas. 

 

Não é demais repetir o compromisso social do nosso homenageado bem 

como o seu comprometimento com a valorização da nossa profissão. A 

prova disso é sua participação ativa tanto no CORECON-BA, onde exerceu o 
cargo de vice-presidente e presidente, quando no COFECON, onde  

atualmente exercendo o cargo de conselheiro federal. 

 



Antes de encerrar quero pedir vênia para fazer uso das palavras do Bacharel 

em Direito MANOEL ROCHA LOBO que nos enviou um e-mail parabenizando 

esta iniciativa:   

 

“O Decreto-Legislativo, resultante de projeto da sua lavra, outorgando um 

título que alvoroça, por sua inequívoca importância, o conteúdo modesto da 

biografia do meu amigo Paulo Dantas. Posso de cátedra afirmar, que esta 

Egrégia Casa não se decepcionará jamais; o homenageado, decerto, estará 

ciente da responsabilidade que a homenagem encerra e subscreverá o 

compromisso solene de tudo fazer para honrar o nome de Salvador e 
defender os interesses de sua gente”. 

 

Paulo, é honra ter sido escolhido para lhe conceder o titulo de cidadão 

soteropolitano. Sabendo que és um apreciador da boa música, gostaria de 

terminar citando o poetinha que completou 100 anos  no ultimo sábado. O 

nosso Vinícius de Moraes: 

 

“Mesmo que as pessoas mudem e suas vidas se reorganizem, os amigos 

devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em comum, 

somente compartilhar as mesmas recordações. 

pois boas lembranças são marcantes, e o que é 

marcante nunca se esquece! Uma grande amizade 
mesmo com o passar do tempo é cultivada assim!” 
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