Paranavaí, 20 de Setembro de 2020
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CRIME AMBIENTAL

Por volta das 12h, a equipe da viatura 06 da Guarda Municipal foi acionada para se
deslocar até a Rua Jacob de Freiras (Jardim Tânia Mara) onde, segundo denúncia
anônima, foi realizada a poda de uma árvore sem autorização. Ao chegar no local, a
equipe constatou a poda drástica. Questionada sobre o ocorrido, a proprietária da
residência informou que fez pedido junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente mas,
devido à demora, resolveu contratar alguém para fazer o corte. Segundo ela, havia risco
de alguns galhos caírem em cima da casa. O contratado não estava no local. Diante dos
fatos, a proprietária foi informada de que não poderia realizar o corte sem autorização e
foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
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As equipes da viatura 01 e de motos da Guarda Municipal realizavam patrulhamento pelo
distrito de Graciosa por volta das 18h10, quando se depararam com um veículo gol prata
no quintal de uma casa, com som extremamente alto. O carro estava em uma casa na
Rua Manoel Bento Gonçalves e era possível ouvir o som a mais de uma quadra de
distância (aproximadamente 100 metros). As equipes pediram que o proprietário
desligasse o som, mas a ordem legal não foi obedecida. Foi então dada voz de
abordagem, mas o cidadão resistiu e tentou investir contra as equipes com socos e
chutes, sem necessário o uso seletivo de força. Após contido, foi dada voz de prisão e
feito uso de algemas para resguardar a integridade física do rapaz de 26 anos e da
equipe. Durante a busca veicular, acompanhada pelo dono da residência, foi encontrado
ainda um cigarro artesanal de maconha pesando 0,8 gramas. O proprietário também
franqueou a entrada da equipe na residência e assinou uma autorização para busca
domiciliar, porém nada mais de ilícito foi localizado. Diante dos fatos, o rapaz, a droga e o
veículo com o som (uma caixa selada, dois alto falantes 6x9, um alto falante de 12
polegadas marca Strett Bass Selenium e uma corneta Ludovico modelo LC 14,50) foram
encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Já na Delegacia,
foi solicitado que o rapaz retirasse o som do veículo, o que foi atendido de imediato. O
veículo foi liberado para um condutor habilitado uma vez que o rapaz admitiu ter feito uso
de bebida alcoólica.

