
Denomina  de  “Luiz  Carlos  Viziak”  o  Coreto
instalado na Praça “João Binato” no distrito de
Córrego Rico.

Art.  1º  –  Fica denominado de “Luiz  Carlos Viziak”  o Coreto

instalado na Praça João Binato, no distrito de Córrego Rico.

Art.  2º  –  As despesas com execução desta lei  correrão por

conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua públicação.

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador - PODEMOS 

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Luíz Carlos Viziak, filho de Conrado Viziak e Duzolina Mattioli

Viziak, nascido em 23 de julho de 1937, falecido em 30-10-2017, no distrito de

Córrego Rico.

Casou-se em 20 de agosto de 1960 em São Paulo com Mirna

Bellotto Viziak e tiveram uma filha - Mirna Viziak de Souza.

Passou sua infância no distrito de Córrego Rico, com os pais e

avós paternos, José Viziak e Elizabeth Stanfer Viziak, seu avô, José Viziak era

ferreiro também estabelecido no distrito.

Cursou parte do ensino no distrito de Córrego Rico e o colégio

em Jaboticabal.

Seu  primeiro  emprego  foi  no  curtume  em  Córrego  Rico,

trabalhando com manuseio de couros, o qual ele comentava que era muito

difícil, e depois passou a fazer a parte contábil do mesmo. 

Terminou o colégio e decidiu em 1959, tentar a vida em São

Paulo, foi morar com os tios maternos e conseguiu seu primeiro emprego na

General Motors do Brasil em São Caetano do Sul.

Algum  tempo  depois,  conseguiu  um  novo  emprego  na

CONFAB  industrial,  como  escriturário  e  gradativamente  foi  crescendo

profissionalmente na empresa, chegando ao cargo de supervisor de produção.

Trabalhou  durante  30 anos  na mesma empresa,  e  após  se

aposentar  em 1989  decidiu  retornar  para  Córrego  Rico  com  sua  família  -

esposa, filha, genro e neta.
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Colaborou com o seu genro João Manuel  e  sua filha Mirna

para a abertura do primeiro Mini Mercado em Córrego Rico, e nas horas vagas

também os ajudava no estabelecimento.

Sempre gostou muito  de plantas,  e  deixou em sua chácara

alguns exemplares únicos de árvores tais como: cacau, lixia, canistel,  entre

outros.

Dedicava-se muito com o bem estar do Distrito no mais amplo

sentido,  sempre  reivindicando  melhorias,  tais  como:  limpeza,  iluminação,

recapeamentos, manutenção da praça, cemitério, etc.

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador - PODEMOS 
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