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Paranavaí, 08 de Março de 2021

06/03/2021

ACHADO DE OBJETO
Após solicitação via 153, a equipe 01 da Guarda Municipal foi até a Rua Mateus, no
Jardim Ouro Branco, pois o solicitante informou que localizou uma serra circular na rua.
Os guardar recolheram o objeto que posteriormente será encaminhado à Polícia
Judiciária.

06/03/2021

AMEAÇA / DESCUMPRIMENTO DO DECRETO 6983
Às 20h16 a equipe 04 da Guarda Municipal foi acionado via 153 para ir até o local
informado, pois havia um princípio de desentendimento. Ao chegar no endereço os
guardar verificaram que havia um grupo de pessoas, entre vizinhos e familiares das
partes envolvidas na discussão. A solicitante relatou que um casal foi em direção de sua
residência, porém, ela entrou para dentro da casa para evitar problemas. Em seguida, a
mulher começou a dar socos e chutes em seu portão, fato que fez a solicitante chamar a
GM. Ela informou a equipe que tinha interesse em representar contra a mulher. Diante
dos fatos, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia.

07/03/2021

AMEAÇA / DESOBEDIÊNCIA / CRIMES CONTRA A SAÚDE
PÚBLICA
Na madrugada do dia 7 de março a equipe 04 da Guarda Municipal foi acionada via 153
para ir até a Rua Carmen Miranda, pois segundo as informações no local havia
aglomeração de pessoas e som alto. Ao chegar ao local, os guardas constataram que
havia som excessivamente alto. A proprietária da residência se identificou como
responsável pela festa, mas a mesma se recusou a apresentar o documento de
identificação. A proprietária estava muito nervosa e aparentava estar embriagada. Os
guardas informaram que a mesma seria encaminhada à Delegacia de Polícia e a senhora
relatou que era advogada, não iria apresentar seus documentos e entrou para dentro de
sua casa. Não restando alternativas, os guardas conduziram a responsável à Delegacia
de Polícia. Já na Delegacia, a senhora ameaçou um dos guardas dizendo que aquela

atitude não ficaria impune, pois segundo ela, seu marido é da Polícia Federal e que no dia
seguinte seria o fim da GM. Amigos da mulher foram até a Delegacia para intimidar o
agente da Polícia Civil de plantão e diziam que iam ligar para o Delegado Chefe e a
situação não ficaria impune.

