
 

 

 

Paranavaí, 21 de Junho de 2021 

 

 

 

19/06/2021 

APOIO A OUTRAS SECRETARIAS 

 

Por volta das 10h10, a equipe 03 da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central 

de Comunicação) para se deslocar até a Vila Operária e prestar apoio à Ditran. No local, 

havia quatro cavalos, um burro e uma égua soltos na Avenida Martin Luther King. Os 

agentes da Ditran conseguiram “tocar” os animais até o um terreno vazio, garantindo a 

segurança dos animais e das pessoas que transitavam pela via. Um homem se 

apresentou como sendo o dono de um dos animais e relatou conhecer os proprietários 

dos outros equinos, se responsabilizando por todos os animais no local. Ele foi orientado, 

qualificado e a equipe seguiu em patrulhamento. 

 

 

 

19/06/2021 

CRIME AMBIENTAL 

 

Por volta das 14h15, a equipe 03 da Guarda Municipal foi acionada via CECOM (Central 

de Comunicação) para verificar uma denúncia de poda drástica de árvore. No local 

indicado, foi constatado o fato. Foi encontrado um veículo Monza com vários galhos em 

uma carroceria acoplada e um homem em cima da árvores se preparando para cortar 

mais troncos. O indivíduo foi identificado e relatou para a equipe que estava fazendo um 

serviço que o mandaram fazer. O homem foi qualificado, advertido e informado de que 

seria feito um documento de registro da situação que, posteriormente, seria encaminhado 

para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para as providências cabíveis. Na 

sequência, a equipe seguiu em patrulhamento. 

 

 

 



 

 

20/06/2021 

DESCATO / CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Por volta das 19h50, a equipe da viatura 03 da Guarda Municipal foi acionada via CECOM 

(Central de Comunicação) para atender a uma solicitação feita via telefone 153 na UPA 

24 horas. O Guarda Municipal de plantão no local relatou que uma pessoa estaria fazendo 

tumulto na recepção da Unidade de Saúde. Ao chegar no local, a equipe identificou uma 

mulher de 21 anos que, ao perceber a aproximação dos Guardas Municipais, começou a 

desacatar a equipe dizendo que não tinha medo, proferindo palavras de baixo calão e 

afirmando que poderiam prendê-la. A mulher foi advertida e informada de que sua 

conduta poderia se configurar em crime de desacato. Mesmo assim, ela insistiu em 

proferir palavras de baixo calão e desacatar a equipe, informando ainda que “não daria 

nada” e que ela sairia pela porta da frente da Delegacia. A mãe da moça, que recebia 

atendimento na UPA, informou que sua filha é muito agressiva por ser usuária de drogas 

e que naquele dia estaria se drogando e consumindo bebidas alcoólicas antes daquele 

momento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a moça foi encaminhada até a 

Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. 

 

 

 

20/06/2021 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL / CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL 

 

Por volta das 21h50, a CECOM (Central de Comunicação) recebeu uma denúncia via 

telefone 153 relatando que no Jardim Vista Alegre II estaria ocorrendo assédio a uma 

adolescente de 13 anos. A equipe da viatura 04 se deslocou até o endereço indicado na 

denúncia. No local, os pais da vítima informaram que um amigo da família (homem de 44 

anos) saiu com a adolescente para dar uma volta de moto até um endereço próximo à 

Loja Havan e, ao chegar no destinado, teria parado a moto a abusado da menor, 

passando a mão em suas partes íntimas e seios de forma ativa, e tentou beijá-la à força. 

Segundo a mãe da vítima, o suspeito disse para a adolescente não contar a ninguém 

sobre o ocorrido. Em conversa com o autor, ele negou toda a versão relatada. Diante dos 

fatos, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências 

cabíveis. 

 


