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 Dá denominação Dirce Luiza Ribas, à Rua 05, do 
Loteamento Cidade Jardim. 

    
  

Art. 1º - A Rua 05, do loteamento Cidade Jardim , com inicio na Av. 01 e término na Av. 03 
do loteamento Cidade Jardim, passa a denominar-se Rua Dirce Luiza Ribas. 
  

Parágrafo único - Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, será 
conservada a denominação ora concedida. 
 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
  
Câmara Municipal de Matão, aos 02 de  fevereiro  de  2017  
 

 

 

 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Vereador -PSB  
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JUSTIFICATIVA: 
 

Dirce Luiza Ribas, nasceu no dia 10 de julho de 1942, na cidade de Matão. Filha de Luiz 
Beretella e Carmela Cioffi Beretella, Dirce teve uma vida simples, durante a infância morou com a 
família na área rural do município, junto a seus oito irmãos, tios e avós.  

Sua infância foi marcada por um triste acontecimento, acidentalmente ingeriu soda caustica, 
fato este que a fez precisar de tratamento médico na capital do país, onde cresceu, trabalhou 
durante a juventude e conheceu um rapaz com quem mais tarde viria a formar uma família. No ano 
de 1962, Dirce e Salvador Taborda Ribas casaram-se, tiveram quatro filhos, João Luiz Ribas, 
Salvador Taborda Ribas Junior, José Carlos Ribas e Jussara Taborda Ribas. Em 1968, o casal e 
os filhos retornaram para Matão, em busca de novas oportunidades. 

Na década de 80, Dirce trabalhou na empresa Citrosuco, para ajudar no sustento da família, 
foi uma mulher guerreira, que sempre trabalhou para o bem de sua família e o cuidado de seus 
animais. Trabalhou como funcionaria pública municipal no Ciretran, junto com Ademir Nogueira e 
Mainha. Prestou serviço na delegacia durante muitos anos na função de serviços gerais e 
administrativos, neste período trabalhou ao lado do delegado Dr. Valmir Granucci, Dr. Alfredo 
Gagliani Jr., Dra. Emaculada e dos investigadores Vera, Aldrei, Ferrante, Ademir Panela e Monica.  

Em 1997 Dirce descobriu um grave câncer no esôfago, que a fez lutar contra a doença 



durante um mês. No dia 7 de outubro de 1997, Dirce passou por uma cirurgia com duração de 
doze horas, para a retirada do tumor. Logo após a cirurgia ficou internada por 20 dias. Dirce 
faleceu no dia 27 de outubro de 1997, comprimiu sua missão na terra e descansou ao lado de 
Deus, ela foi sepultada na cidade de Matão, e sem dúvida deixou muita saudade. 

Após seu falecimento, o delegado de polícia Dr. Valmir, encaminhou um oficio solicitando que 
a delegacia de polícia de Matão recebesse o nome dela, pelo motivo de ter se dedicado muito ao 
trabalho para o município. Infelizmente o pedido do delegado foi indeferido, devido ao fato de Dirce 
não ter sido funcionaria do Estado e apenas do município. Ainda assim foi concedido ao delegado 
uma sala na própria delegacia que ganhou o nome e a foto de Dirce Luiza Ribas. 

 

 

 

 
  


