
 
 

Lei 1.107/2015, de 02 de dezembro de 2015 
 

 

“Dá denominação ao prédio público que servirá de unidade 
de saúde e dá outras providências” 

 

 

 

   A Câmara Municipal de Divisa Nova, por seus 
representantes aprova e eu, José Luiz de Figueiredo, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 
 

   Art. 1º - Fica o prédio público situado na Av. Vereador Sílvio 
Tibúrcio da Silva, nº 11, nesta cidade de Divisa Nova denominado “Unidade de 
Saúde Zuleica Ramos Tassotti”. 

 
 

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

 

     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém. 
 

    Divisa Nova, 02 de dezembro de 2015. 

 
 

 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal  

 
  

  



 

 

BIOGRAFIA 

Senhora Zuleica Ramos Tassotti 

 

Zuleica Ramos Tassotti filha de Galdino José Ramos e Maria Augusta do Bonfim. 
Natural de Campestre. Nasceu em 27 de novembro de 1900, porém residiu em 
Botelhos até seu casamento com o Senhor Rafael Tassotti em 24 de abril de 1920. 
Profissão: do lar e foi uma grande parteira. Ela nunca se especializou em nenhuma 
área da Enfermagem, mas exerceu uma grande função na área da saúde como 
parteira. Sua tarefa aqui nesta cidade não tinha horários, não existiam sábados, 
domingos e nem feriados para dar vida a muitos divisanovenses e nunca recebeu 
salário por este trabalho. 
Dona Zuleica acalmava a parturiente e conduzia muito bem os trabalhos do parto. O 
manejo destas situações necessitava do cuidado de um profissional especializado... 
manejo feito pelas mãos de Dona Zuleica. Fez inúmeros partos. Ela dava assistência 
de enfermagem à puerpéria e ao recém-nascido até a queda do coto umbilical, com 
até três visitas por dia. Dona Zuleica trabalhou com artesanatos de sua própria 
fabricação, tais como crochê e bordados. Ela comercializava seus produtos na 
cidade e em determinadas áreas da zona rural. Foi uma grande guerreira política 
com seu esposo Rafael Tassotti. Mesmo aos 80 anos de idade e já com dificuldade 
de ambular, aconselhava os eleitores para uma boa escolha de candidatos aos 
cargos de vereador e de prefeito. 
Teve 10 filhos. Alguns mudaram para outras cidades, outros permaneceram aqui. 
Sua geração contribuiu e ainda contribui para a vida política de Divisa Nova. Seu 
filho Luiz Tassotti foi vereador por dois mandatos no período de 1980 a 1991. Seu 
neto Elias Tassotti vice-prefeito no período de 2009 a 2012. Suas filhas Alda Tassotti 
e Teresinha Tassotti contribuíram com a educação nesta cidade. Alda foi professora 
no Bairro da Grama e Teresinha Tassotti foi coordenadora das escolas da zona rural 
no ano de 1959. Seu filho Galdino Tassotti, grande religioso, atuou como membro 
dirigente da Congregação Cristã no Brasil por muitos anos e trabalhou em sua 
oficina como ferreiro. Nesta oficina trabalhava com material reciclável transformando 
os vasilhames de litro de óleo em utensílios domésticos. Atuando como ferreiro 
trabalhou na decoração da Praça Presidente Vargas durante o mandato do prefeito 
José Silvestre Bastos. 
Seu filho José Tassotti foi um grande pedreiro nesta cidade. Seus netos e bisnetos, 
funcionários públicos desta cidade, atuam profissionalmente nas áreas de saúde, 
educação e segurança. Afinal Dona Zuleica Tassotti foi uma grande mulher, uma 
grande mestra na assistência ao parto. Sua vida aqui nesta cidade foi referência de 
solidariedade, cultura, saúde e amor. 
Faleceu em 05 de fevereiro de 1990, com 90 anos de idade. 
 
Biografia encaminhada por Clélia Pereira Rabelo, neta de Dona Zuleica. 


