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Na manhã do último domingo,7 de 

setembro, um grande público se fez 

presente na Avenida de Eventos e 

entorno da Praça Borges de Medeiros. O 

desfile comemorativo, Militar e Parada 

dos Estudantes, teve inicio às 9h com a 

apresentação do 4º Regimento de Carros 

de Combate (4º RCC), que realizou a abertura do evento após, cerca de 40 escolas, 

projetos, associações e entidades abrilhantaram a avenida de eventos. O Prefeito, Luis 

Henrique Antonello, e a 1º Dama, Elisa Silva, prestigiaram o desfile no palanque oficial, 

juntamente com a vice-prefeita, Zilase Rossignollo, secretários municipais, autoridades 

civis e militares, assessores e demais convidados. Ana Visintainer, filha do homenageado 

a nível municipal e ex-prefeito, Ântonio Simão Visintainer, também acompanhou o desfile. 

Depois de 4 horas de apresentações o Prefeito, demonstrou sua satisfação, 

“Constatamos uma enorme diversidade de projetos nos quais estão inseridos grande 

parte de nossa juventude, vemos a responsabilidade em absorver todos esses jovens no 

mercado de trabalho, por isso, buscamos a escola técnica e a UNIPAMPA, e também 

valorizando o ensino a distância, feito pela UNOPAR e UAB”. Em relação as 

homenagens, Antonello, salientou que todas as escolas se referiram com muito carinho e 

conhecimento em relação a vida do ex-prefeito, Ântonio Simão Visintainer. O ato de 

encerramento da Semana da Pátria, ocorreu na Praça Borges, às 18h na presença de 

autoridades civis e militares, secretários municipais, convidados, diretores de escolas, 

alunos, professores e comunidade. Após arriamento das bandeiras pelo Comandante do 

4ºRCC, Coronel Camerino, pelo representante do Comando da Brigada Militar, Tenente 

Itamar e pelo Prefeito, Luis Henrique Antonello, ocorreu a extinção do fogo simbólico 

efetuada pelo Coronel Camerino. Em seu discurso de encerramento oficial da Semana da 

Pátria, Antonello, cumprimentou e parabenizou os presentes e todos os envolvidos na 



realização das atividades e festividades, bandas, autoridades, SMEC, diretores, 

professores, alunos. 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. A Administração Municipal, através de sua Secretaria 

de Educação e Cultura, agradece as escolas, entidades e todos os segmentos da 

comunidade participantes da realização da programação da Semana da Pátria 2014, 

culminada com o desfile de 7 de setembro. 


