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Em sua estada no município no 

último final de semana, Ana 

Visintainer, filha do homenageado a 

nível municipal da Semana da Pátria 

e ex-prefeito de Rosário do 

Sul,Ântonio Simão Visintainer, 

participou de eventos e recebeu 

homenagens. Na manhã do dia 7 de 

setembro, Ana Visintainer, 

acompanhou do palanque oficial o 

Desfile comemorativo, Militar e 

Parada dos Estudantes, juntamente 

ao Prefeito, Luis Henrique Antonello, 

a vice-prefeita, Zilase Rossignollo, 

secretários municipais, assessores e 

autoridades. No mesmo dia à tarde, se fez presente no encerramento da Semana da 

Pátria, ocorrido na Praça Borges de Medeiros. Na manhã de ontem, 8, a filha do ex-

prefeito, efetuou uma visita no Centro Municipal de Cultura, onde pode prestigiar e se 

emocionar com a exposição Vida e Obra,a mesma, é organizada pela Dirigente Cultural, 

Neiva Costa, e pela historiadora e professora, Mara Regina Miranda de Souza. Perfil 

biográfico de Ântonio Simão Visintainer, família, vida pública e demais vivências do ex-

prefeito, expressam em textos e documentos, fatos e fotografias registros da historiadora, 

Mara Regina Miranda de Souza. Depois de prestigiar a bela exposição, Ana, participou no 

Plenário da Câmara de Vereadores, Amaro Gomes Souto, da sessão solene de entrega 

de título de cidadão rosariense, dedicado a Ântonio Simão Visintainer. O título foi 

entregue em mãos para Ana, pela Presidente da Câmara de Vereadores, Cíntia de 

Souza, acompanhada, do Prefeito Municipal, Luis Henrique Antonello, e autor da 

preposição, José Noé Sasso. Em seu discurso, Ana Visintainer, agradeceu a todas as 



homenagens, “Toda minha família ficou muito honrada e feliz com este convite e com este 

justo recebimento de título, mesmo que seja in memorian. Foram dias de mais profunda 

emoção e orgulho, fiquei extremamente feliz não só pela homenagem, mas por ver que 

agora, Rosário do Sul, tomou seu desenvolvimento.Estive aqui há 20 anos, e a cidade me 

parecia fantasma, agora quando cheguei avistei aquele monte de luzes e vi o 

desenvolvimento chegando, eu vi asfalto, pessoas ativas e uma cidade com vida. Em 

relação ao desfile de 7 de setembro, Ana, destacou sua emoção, “Achei o máximo, aquilo, 

para mim foi o retrato de um trabalho que a cidade está vivendo, as crianças todas de 

uniforme escolar, deixando todas as pessoas no mesmo nível de igualdade, sem 

diferenciação. As bandas marciais, em Porto Alegre não tem, também achei um encanto a 

frota de veículos e no final do desfile a parte de reciclagem, de suma importância”. Para 

encerrar a agenda de encontros e celebrações, Ana Visintainer, realizou uma visita no 

Gabinete do Prefeito, onde na oportunidade efetuou agradecimentos e recebeu uma 

lembrança em nome da Administração Municipal. Toda a comunidade está convidada a 

visitar a exposição Vida e Obra do homenageado a nível municipal e ex-prefeito, Ântonio 

Simão Visintainer, a mesma é realizada no Centro Municipal de Cultura, durante esta 

semana das 7h30min as 17h30min, sem fechar ao meio-dia. 


