
 

 

 

Paranavaí, 30 de Maio de 2022 

 

 

28/05/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

Por volta das 21h06, durante patrulhamento pela Rua do Aeroporto (Jardim Ipê), a equipe 

da ROMU da Guarda Municipal visualizou dois homens que, ao avistarem a equipe, 

demonstraram grande nervosismo. De pronto foi dada voz de abordagem. Durante 

consulta sistêmica via CECOM (Central de Comando) foi constatado um mandado de 

prisão em desfavor de um dos indivíduos. Diante dos fatos, o homem de 31 anos foi 

encaminhado ao Secat (Setor de Carceragem Temporária) para as devidas providências.  

 

 

28/05/2022 

DESOBEDIÊNCIA / RESISTÊNCIA / TRÁFICO DE DROGAS 

 

Durante cumprimento de Ordem de Serviço 

na 50ª ExpoParanavaí, por volta das 23h a 

equipe da ROMU da Guarda Municipal 

visualizou um homem que, ao avistar a 

equipe, tentou se desfazer de algo. Foi dada 

voz de abordagem que não foi obedecida de 

pronto. O homem investiu contra a equipe e 

foi necessário o uso de força moderada para 

contê-lo. Neste momento, o indivíduo tentou 

retirar a arma de um dos Guardas Municipais. 

Foi então usado o dispositivo elétrico 

incapacitante por duas vezes. Mesmo 

recebendo a descarga elétrica, o homem 

continuava investindo contra a equipe. Foi 

necessário então empregar novamente o uso 

moderado de força para conter e algemar o 

indivíduo. Após contido, foi realizada busca 

no local onde foi encontrado um saco plástico 

com substância análoga a maconha. Diante 

dos fatos, o homem de 34 anos foi 



 

 

encaminhado primeiramente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber 

atendimento médico e, logo em seguida, encaminhado para Delegacia de Polícia Civil 

para as providências cabíveis. 

 

 

29/05/2022 

DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL / DANO 

 

Após solicitação via CECOM 

(Central de Comando), por 

volta das 19h a equipe da 

viatura 01 se deslocou até a 

UBS Central onde, segundo a 

denúncia, um veículo teria 

colidido contra uma das 

tendas instaladas em frente à 

unidade de saúde para o 

atendimento dos pacientes. 

No local, a equipe constatou o 

fato, porém o veículo já havia 

se evadido. Foi verificado que 

uma placa de trânsito estava 

danificada e um dos pilares da 

tenda quebrado. Algumas testemunhas informaram a placa do veículo e, através de 

consulta sistêmica, foi identificado o 

endereço do possível condutor. Ato 

contínuo, a equipe da GM se 

deslocou até o endereço e encontrou 

o veículo, juntamente com o 

motorista. O homem de 50 anos 

confessou que havia colidido contra a 

placa e a tenda, e que havia feito uso 

de bebida alcoólica durante a tarde 

(motivo pelo qual teria se evadido do 

local). Sendo assim, o motorista foi 

conduzido até a Delegacia de Polícia 

Civil para serem tomadas as devidas 

providências. Já na Delegacia, foi oferecido para que fizesse o teste do etilômetro, que 

aferiu 0,87 mg/l. 


