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Eliana Passarin 

Peço licença para fazer uns breves comentários envolvendo a Secretária Municipal, Eliana Passarin, e o 

comentado cheque de uma empresa, utilizado para pagamento de um jantar. 

Ao retornar de uma viagem, fui surpreendido com informações de acusação de irregularidade em procedimento 

administrativo municipal, quando de um jantar em que o gasto foi pago com cheque de uma prestadora de 

serviços da Prefeitura Municipal, e que a incriminação recaiu basicamente sobre a Secretária Eliana Passarin. 

Aqui, não me cabe perquirir culpas, seja de quem é acusado ou de quem acusa, até porque o responsável pelo 

feito (ocasional irregularidade administrativa ou eventual calúnia) deverá responder nos foros próprios de 

averiguação. 

Meu foco diz respeito à honestidade ou desonestidade no trato com o erário municipal, estadual ou federal, e 

ao perfil da Secretária Eliana Passarin. 

Quem lê meus artigos e acompanha minha vida profissional e pessoal sabe que sou um exacerbado crítico de 

qualquer tipo de corrupção, onde propugno, inclusive, uma legislação especial e expedita para prender os 

corruptos, especialmente os que estão em cargos públicos. 

Vejo que não há outra solução senão criar um sistema especial de legislação, de julgamentos judiciais e de 

cárceres destinados a esses dilapidadores dos recursos públicos, pois o que praticam é sistemático roubo da 

população desassistida. 

Não possuo cor partidária. Quando exerci o cargo de Secretário de Finanças do Município, o fiz na condição de 

técnico da área. 

Por isso, me sinto à vontade em dar o testemunho sobre o caráter da Eliana Passarin. 

Conheci a Eliana Passarin quando do início do Governo Roberto Lunelli e trabalhei com ela durante 14 meses na 

Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Neste período, assisti suas ações administrativas e políticas. 

Quando se convive dia a dia com uma pessoa, consegue-se, na mais das vezes, perceber seu verdadeiro caráter, 

especialmente quando está em pauta o trato da coisa pública. 

Discordo da Eliana Passarin em vários aspectos, seja nas suas crenças políticas ou na forma como exerce o 

gerenciamento administrativo. 

No entanto, quanto à sua conduta pessoal de preservação e defesa do cofre público municipal e à sua espartana 

vida pessoal e de sua família, sou testemunha de sua honestidade. 

Sei que a integridade da Eliana muitas vezes conflui contra si mesma a antipatia e o combate de pessoas não 

comprometidas com o bem público, especialmente dentro da própria Administração Municipal. Isso leva a que a 

Eliana Passarin, além de conquistar amizades, atraia muitos desafetos. 

Certamente a Eliana Passarin cometeu e provavelmente cometerá equívocos, assim como todos nós. Também 

se sabe que ela toma decisões administrativas muitas vezes acertadas. 

É um direito das pessoas em não concordar com as crenças e ações políticas da Eliana Passarin. 

Podem-se ter restrições quanto à maneira de sua condução administrativa na Prefeitura Municipal e na forma de 

como executa a sua gestão. 
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Porém, em nome da decência não me posso furtar em dar o testemunho da honestidade pessoal da Eliana 

Passarin. 

Ela é uma mulher de grande valor que devemos respeitar em nosso seio comunitário, mesmo que muitas vezes 

não se concorde com suas convicções e ações. 

A Eliana Passarin, a meu sentir, é um patrimônio ético que deve ufanar Bento Gonçalves. 

Mesmo com algumas diferenças de pensamentos e da forma de ver o mundo, tenho orgulho de ser amigo dessa 

bentogonçalvense de origem ítalo-sueca. 

Rômulo de Jesus Dieguez de Freitas 
Advogado Tributarista 
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