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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

9,t.oção tfe ftp{auso nº 001/2020 

<E.grégia camara 9,1.unicipa( 

Os vereadores que a esta su6screve, requerem que após a tramitação 
regimenta[ seja constada em jf.ta uma :Moção de }lpfauso ao 

<Def.egaáo <Dr. 'Jlitor César Leite 9,t.acliaáo 
e a sua equipe. 

<R.çquerem, por fim, que a referiáa :Moção após [iáa em Sessão deste 
Poder Legisfativo conste em jlta da mesma e seja entregue ao ifustr{ssimo 
<Defe9aáo áe <Po{ú;ia Civi{ áa comarca áe 9'.irai, <Dr. 'Vítor César Leite 
9,1.acliaáo e toáa à sua equipe, os [m,estigaáores áe <Poffcia: t&fson canos 
9,1.artinlião coma - !M,ftS<P: 547410-1, <;ua{ter Larry ft{fJes <;omes áe 
Oliveira, 9,lfl,S<P: 1061140-8, fti{ton Corria qousman-masp:1193307-4 e o · 
escrivão áa po&ia: canos ,Cenrique <Brito <Pereira pefos refevantes serviços 
prestados em pro( dos ciáadãos :Miraienses. 

<Dr. 'Vítor César Leite 9,l.ac/iaáo e a sua equipe acima áesctita, mesmo 
diante das p(úrimas dificuúíades encontradas face aos poucos recursos 
destinados à nossa Comarca, mostram-se sempre incansáveis em suas 
missões, assinafando com a marca de suas notáveis personatiáaáes, vafiosas 
qua[iáades, sensatez e sensi6i[iáades que {fi.es são peculiares, especialmente, 
na e[ucúfação e prisão áos autores do fwmicíâw 6ruta{ do taxista José 
Luzia :Matias, 6uscando áe forma incontestáve~ 9arantir a todos os 
ciáadãos :Miraienses resposta imediata ao cfamor socia( perpetuando com 
orgu[lio a admiração áe todos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

... continuação da 5Woção de )lpCauso nº 001/2020 ... 

Solicito o encaminliamento áesta singeCa, porém, mereciáa 5Woção áe 
)lpCauso ao i{ustrissimo (J)efegado de <Po{ícia Civil- <Dr. 'Vitor César Leite 
5Wacliaáo · e a sua equipe, com os sinceros votos de reconliecimento e 
mereciáos apCausos, finne no desejo de que (J)eus continue a a6ençoá-fos 
nesta missão que Íhes fora confiada, não pefos liomens, mas peCo senlior 
(J)eus do universo. 

Safão Jvo6re ''jlfípio de <R_§zende (J)utra" da Câmara 5\,lunicipa{ de 
5Wirai, 23 de unfio de 20 O. 

)t{mir -aújo 

<;,_ ~ Õko&S-•-F•4 
<Peáro 1fenriq_ue Cruz Costa 

'Vice-<Presiáente n ~h!toh /3 LPJ).aA fí 
<Rjcaráo CBaC6ino ([)uarte <RJ,gério José Piáefts 

1° Secretário 

~~4au.~Vo 
Lauáair José <Teoáoro 9r1.arcifeiáe Carfos áos Santos 

'Vereadôr _/4 _ 'Vereaáor 

#b#/ld' ~rfo,&~~ ;tq:/4 
9tf.auri }lntônio Pagunáes Osvafáo Jf.{ves <Felipe 
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o/ereaáor 'V~aáor 

?Í1 t11!ÍhA té ·,'tttk 
Zeferino áa (jt:6ria (JJar6osa 

'Vmador 


