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Paranavaí, 09 de Maio de 2020 

 

 

08/05/2020 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

Por volta das 8h30, a equipe da Guarda Municipal recebeu informações de que uma 

pessoa estaria com mandado de prisão em aberto no Jardim São Jorge. Ao realizar 

patrulhamento, os Guardas Municipais encontraram a pessoal em questão. Foi dado fiel 

cumprimento ao mandato e a pessoa foi conduzida até à 8ª SDP (Delegacia de Polícia 

Civil) para as devidas providências. 

 

 

08/05/2020 

OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS – LEI 

MUNICIPAL 4.733/2019 

 

A equipe da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central de Comunicação) por 

volta das 10h, para atender uma ocorrência de Omissão de Cautela na Guarda de 

Animais (Lei Municipal 4.733/2019. Segundo a denúncia, na Rua Almir Bezerra da Silva 

(Jardim Renascer), havia dois cachorros da raça Pit Bull em uma residência que, com 

frequência, ficavam na rua atacando pessoas e outros animais. A denúncia ainda 

informava que a residência encontra-se fechada que o responsável pelos cachorros só 

aparecia ao fim do dia para alimentá-los. Também houve a informação de que já foram 

realizados vários outros chamados para atender este mesmo tipo de situação envolvendo 

os cachorros em questão, inclusive realizada denúncia através do telefone 156 

(Ouvidoria). Além disso, nesta sexta-feira, dia 8, ao animais teria atacado novamente um 

outro cachorro. Ao chegar no local, a equipe constatou os fatos e encontrou, em um 

terreno em frente à residência, uma cachorra com vários ferimentos causados pelos Pit 

Bulls. A Guarda Municipal fez contato com o setor de Zoonoses da Vigilância em Saúde, 

que compareceu ao local e recolheu a cachorra ferida, levando-a até a SPAP (Sociedade 

Protetora dos Animais de Paranavaí) para receber os devidos cuidados. Também foi 

acionado o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local e fez a captura dos dois Pit 

Bulls. Os animais foram entregues à SPAP para as devidas providências. 

 

 



 

 

08/05/2020 

VIAS DE FATO 

 

Por volta das 17h30, a equipe de motos e a equipe da viatura 002 da Guarda Municipal 

foram acionadas para verificar uma solicitação realizada através do telefone 153 na Vila 

Operária. Segundo a informação, três pessoas estavam em vias de fato em via pública. 

No local, foi verificada a informação e, como ambas as partes envolvidas manifestaram 

interessem em representar, foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil. Porém, ao 

chegarem na Delegacia, os envolvidos mudaram de ideia e desistiram da representação. 

Sendo assim, todos foram orientados, advertidos e foi lavrado o Registro da Ocorrência 

onde os três envolvidos assinaram afirmando que não queriam representar uns contra os 

outros. 

 


