Paranavaí, 8 de Abril de 2021

07/04/2021

CRIME AMBIENTAL / PODA DRÁSTICA
Por volta das 10h25, a equipe da Patrulha
Ambiental da GM foi acionada via 153 para se
deslocar até o Conjunto Luiz Lorenzetti. Segundo
a denúncia, um homem estaria realizando a
erradicação de uma árvores sem autorização da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ao
chegar no local, a equipe constatou a denúncia.
O autor e contratante do serviço foram
qualificados e o material usado foi apreendido e
encaminhado
posteriormente
à
secretaria
pertinente.

07/04/2021

DROGRA PARA CONSUMO PESSOAL / LEI 11343 – LEI DO
TÓXICO
Durante patrulhamento pela Rua
Antônio Pereira Campos, Jardim
Morumbi, por volta das 20h30 a
equipe de motos da Guarda
Municipal visualizou uma motocicleta
com dois ocupantes que, ao
perceberem a aproximação da
equipe, rapidamente entraram no
quintal de uma residência. Os dois
rapazes, de 24 e 26 anos, foram
abordados no local e apresentaram
documentos de identificação de
nacionalidade
colombiana.
As
identidades foram confirmadas e, durante a revista pessoal, foram encontradas três

porções análogas a maconha já embaladas, além de R$ 120,00 em dinheiro, no bolso
frontal da calça de um dos abordados. Com o segundo rapaz, nada de ilícito foi
encontrado. Na continuidade da ocorrência, a equipe entrou na residência com
autorização dos abordados e encontrou mais uma porção de maconha sobre a mesa da
cozinha (pensando 0,19 gramas). Em um dos quartos, em cima de uma penteadeira,
também foi encontrada uma bolsa tipo pochete, com um total de R$ 8.428,00 em notas
diversas. Indagados sobre a situação, ambos os rapazes disseram que moram na mesma
casa, que a droga seria para consumo pessoal, e que o dinheiro seria proveniente de
vendas de roupas e agiotagem, porém nenhum documento foi apresentado para
comprovação da origem dos valores. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos
abordados, sendo empregado o uso de algema de acordo com a Súmula 11 vinculante do
STF. Os suspeitos, juntamente com a droga e o dinheiro, foram encaminhados e
apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

