
 

 

 

 

Paranavaí, 18 de Maio de 2022 

 

 

17/05/2022 

ABORDAGEM DE SUSPEITO / CUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL 

 

Por volta das 09h38, uma viatura da Guarda Municipal realizava patrulhamento no 

Terminal Urbano Ângelo Bogoni, quando se deparou com um indivíduo que ao avistar a 

viatura apresentou nervosismo. Diante dos fatos, foi dada voz de abordagem e, durante a 

busca pessoa, nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante consulta sistêmica, foi 

constatado um mandado de prisão por receptação. Sendo assim, foi dado fiel 

cumprimento da Ordem Judicial e o homem, de 30 anos, foi encaminhado ao Secat (Setor 

de Carceragem Temporária). 

 

 

 

17/05/2022 

ABORDAGEM DE SUSPEITO / CUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL 

 

Por volta das 10h38, a viatura 04 realizava patrulhamento no Jardim do Sol, ao lado do 

Terminal Rodoviário Aguilar Selhorst, quando se deparou com um indivíduo que ao avistar 

a viatura apresentou nervosismo. Diante dos fatos, foi dada voz de abordagem e, durante 

a busca pessoa, nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante consulta sistêmica, foi 

constatado um mandado de prisão por furto. Sendo assim, foi dado fiel cumprimento da 

Ordem Judicial e o homem, de 24 anos, foi encaminhado ao Secat (Setor de Carceragem 

Temporária). 

 

 

 

 

 



 

 

17/05/2022 

MANTER EM CATIVEIRO ANIMAIS SILVESTRES / ART. 29 DA 

LEI 9.605/98 DE CRIMES AMBIENTAIS 

 

Após receber uma 

denúncia via CECOM 

(Central de Comando), 

por volta das 12h09 uma 

equipe da Guarda 

Municipal Ambiental, com 

apoio de fiscais 

ambientais do IAT 

(Instituto Água e Terra), 

se deslocou até o Jardim 

do Sol onde, segundo a 

denúncia, haveria 

algumas aves silvestres 

em cativeiro em uma 

residência, além de 

armadilhas para captura de outros animais. No local, foram encontrados alguns pássaros 

em gaiolas, sem anilha. Questionado sobre os fatos, o tutor dos pássaros informou que 

não possui cadastro do SISPASS (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de 

Criação Amadora de Pássaros). Durante a vistoria, foram encontrados 6 Sporophila 

Nigricollis (Colerinho Papa-Capim), 2 Saltador Similis (Trinca-Ferro) anilhado. O homem, 

de 62 anos, não soube informar a procedência do pássaro anilhado. Diante dos fatos, 

todas as aves silvestres foram apreendidas, além de 6 gaiolas e 1 alçapão, e foram 

encaminhados junto com o autor para o Instituto Água e Terra de Paranavaí para serem 

tomadas as providências legais cabíveis. 

 


