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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2020  

 

 

 

                  “Determina nome de rua de Rua Olinda Zanon Pauletti”. 

 

 

 

 

  Art. 1º. Fica determinado o nome de Rua Olinda Zanon Pauletti à via pública 

localizada no Distrito de Vila Segredo, a qual inicia no entroncamento com a Rua 

Venâncio Mussatto, passando em frente a borracharia do Senhor Rui Menegat até o final 

da rua. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.      

 

 

 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 30 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Verª Rosane Pereira de Souza 

Bancada do MDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

 

 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2020 

 

                                       Senhora Presidente,  

                                       Senhores Vereadores:  

 

                        Estamos submetendo à apreciação do Plenário, Projeto de Lei Legislativo 

nº 005/2020, o qual “Determina nome de rua de Rua Olinda Zanon Pauletti” a qual inicia 

na Rua Venâncio Mussato, passando em frente a Borracharia de Rui Menegat, até o final 

da rua, sendo esta sem saída.  

                        Salienta-se que onde está estabelecida esta Rua, foi onde a Senhora Olinda 

passou seus últimos anos de vida, vindo a falecer residindo numa casa nesta localidade. 

                       Uma forma de homenagear uma pessoa que foi um grande nome para nossa 

cidade visto que realizou em torno de mil partos, conforme podemos verificar em seu 

histórico, sendo uma pessoa de muita fé e que muito fez pela nossa cidade e região. 

                       Desta forma, estamos propondo através do presente Projeto de Lei que seja 

determinado o nome de Rua Olinda Zanon Pauletti, à via já especificada, pois a Senhora 

Olinda foi uma cidadã que contribuiu muito pelo nosso município pela grande atividade 

de parteira que exercia, sendo esta uma justa homenagem. 

 

                       Assim solicitamos o apoio dos Nobres Edis, na aprovação do presente 

Projeto de Lei.  

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 30 de julho de 2020. 

 

 

 

Verª Rosane Pereira de Souza 

Bancada do MDB 
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HISTÓRICO DE OLINDA ZANON PAULETTI 

 

Olinda Zanon Pauletti, nasceu no dia 30 de abril de 1917, na Capela Nossa 

Senhora da Saúde, Burgo Forte, na cidade de Antônio Prado. Filha de Atílio Zanon e 

Amália Ampessan Zanon. Casou-se no mesmo Município no ano de 1924, com José 

Pauletti. Em 1940, mudaram-se para a Vila Segredo na Capela do Rosário, em uma 

carroça, na época com quatro filhos, sendo que um com apenas de 06 meses de vida. Ao 

todo, Olinda teve 15 filhos, sendo que três morreram recém nascidos. Os 12 filhos são, 

Vitória, Melsi, Florinda, Liberato, Maria, Luiz, Severino (in memórian), Nivaldino, 

Delvino, Raimundo, Geni e Antônio.  

Logo ao chegar na Capela, deu aulas para as crianças e alguns idosos, ensinando-

os a ler e fazer contas, pois tinha estudado apenas até a terceira série. Sempre ajudou a 

comunidade e nos domingos ao final da tarde, rezava o terço na Capela.  

Quando nova, saia com sua mãe para fazer partos. Depois trabalhou por três meses 

no Hospital de Antônio Prado, lá ajudando como enfermeira. Ao ir morar na Vila Segredo, 

começou a ir na casa dos doentes para atender, aplicar injeções e principalmente para 

fazer partos. Saia constantemente para fazer partos com sua mula, cavalo ou até mesmo 

a pé. Realizou aproximadamente quase mil partos, onde houve apenas um morto, pois 

morreu ainda na barriga da mãe. Fez partos de famílias inteiras da Vila e Capelas, saia de 

sua casa para realizá-los não se importando com dia e horário.  

Olinda era uma pessoa muito devota. As suas orações aprendeu com sua mãe, 

todas em latim. Falava praticamente só o italiano dialeto, mas entendia a todos. Dizia que 

precisava rezar três terços por dia, se não, não poderia dormir. Fazia parte da OFS – 

Ordem Franciscana Secular.  

Olinda deixou um verdadeiro exemplo de humildade e simplicidade a todos que 

conviviam com ela. Faleceu aos seus 95 anos de idade, no dia 09 de setembro de 2012. 

 


