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17/06/2020 

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR 

 

Por volta das 16h30, durante patrulhamento pela Rua Antônio Cauneto, a equipe da 

Guarda Municipal visualizou um indivíduo em uma motoneta sem placa, toda depenada. 

Foi dada voz de abordagem e durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Na 

sequência, outro rapaz chegou se identificando como colega do abordado e dizendo que 

os dois teriam comprado a motoneta juntos. Feita a consulta sistêmica, foi constatado que 

os dois são menores de idade e não têm nada registrado em seu desfavor. Então foi 

realizada a vistoria na motoneta e foi constatado que o chassi estava pinado, sem 

identificação, e com o motor baixado. Os menores relataram que trocaram a motoneta por 

um cavalo com um senhor em uma propriedade rural, que eles não identificaram. Diante 

dos fatos, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os 

procedimentos cabíveis. A Ditran deu apoio no transporte da motoneta, que estava sem 

condições de transitar em via pública. Os pais dos menores foram acionados. 

 

 

 

17/06/2020 

DROGAS PARA CONSUMO 

 

Depois de receber uma solicitação anônima via CECOM (Central de Comunicação), a 

equipe de motos da Guarda Municipal foi até o Parque Ouro Branco onde, segundo a 

informação, teria uma pessoa fazendo uso de substância entorpecente. Já no local, um 

transeunte abordou a equipe e relatou que havia uma pessoa em atitude suspeita na beira 

da mata, que estaria olhando para as pessoas que faziam exercícios físicos e tentando se 

esconder em meio à mata. Foram repassadas as características do indivíduo, que estaria 

todo de preto, segurando uma blusa de moletom branca. A equipe então se deslocou ao 

local indicado e abordou um homem com as mesmas características. Ao perceber a 

presença da equipe, ele tentou sair da mata rapidamente. Após a identificação, foi 

realizada busca pessoal e foi encontrado, no bolso de sua calça, um pequeno pedaço de 

plástico com forte odor de maconha. Indagado a respeito do entorpecente, o rapaz relatou 



 

 

que havia escondido a droga no meio da mata e indicou o local onde havia deixado. A 

equipe localizou um invólucro com maconha (pesado posteriormente – 14,1 gramas). 

Com o rapaz ainda foram encontrados R$ 27,40 em dinheiro trocado. Diante dos fatos, o 

rapaz (junto com a substância entorpecente e o dinheiro) foi apresentado à autoridade 

policial de plantão para as devidas providências. 

 

 

 

17/06/2020 

ABORDAGEM A ATITUDE SUSPEITA 

 

Por volta das 22h56, quando em patrulhamento pela Rua Manoel Ribas, a equipe da 

viatura 001 da Guarda Municipal percebeu que passou a ser acompanhada por um 

veículo não identificado. A equipe então entrou no Terminal Urbano e desembarcou da 

viatura, ficando de prontidão para ver qual veículo estava fazendo o acompanhamento. 

Neste momento, um veículo Honda Fit estacionou próximo à viatura, o motorista desceu e 

ficou em pé próximo ao seu carro, olhando fixamente em direção aos Guardas Municipais. 

A equipe então saiu do terminal para continuidade do patrulhamento e o cidadão 

embarcou em seu veículo e se aproximou novamente, fazendo o acompanhamento da 

viatura. Diante da situação, os Guardas Municipais informaram à CECOM (Central de 

Comunicação) e pediram apoio da equipe de motos. Próximo à Avenida Tancredo Neves, 

a equipe de motos abordou o veículo e deu voz de parada. Um senhor desceu do carro e 

foi dada voz de abordagem, feita revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Foi 

realizada consulta sistêmica via COPOM e também não foi constatado nada em seu 

desfavor. Questionado sobre o motivo de estar seguindo a viatura da Guarda Municipal, o 

homem disse apenas que se sentia mais seguro em acompanhar a viatura. Diante da 

situação e dos fatos apurados, o indivíduo foi liberado e a equipe seguiu em 

patrulhamento. 

 


