
 

 

 

 

Paranavaí, 30 de Novembro de 2020 

 

 

 

28/11/2020 

DESACATO 

 

Por volta das 07h40, durante patrulhamento pela área central, a equipe 03 da Guarda 

Municipal passou a ser desacatada por um motociclista, que usou palavras de baixo 

calão. A equipe usou sinais audiovisuais para fazer a abordagem, mas o condutor da 

moto não acatou e saiu em alta velocidade, fazendo com que a GM o perdesse de vista. 

Em ato contínuo, a equipe intensificou o patrulhamento no Jardim Avaré e localizou o 

motociclista. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para 

os procedimentos cabíveis. 

 

 

 

28/11/2020 

DESACATO 

 

Durante plantão na UPA 24 horas, um dos agentes da Guarda Municipal relatou que, por 

volta das 21h59, um homem deu entrada na unidade de saúde dizendo que havia se 

envolvido em uma briga com sua convivente. O homem disse ainda que deu um soco em 

uma janela de vidro e cortou a mão. Segundo o relato do agenda da Guarda Municipal, no 

momento em que chegou na UPA o homem estava bastante alterado e gritava em voz 

alta: “Ninguém vai me atender nessa bosta”. O Guarda Municipal pediu então que ele se 

acalmasse e foi chamar a enfermeira. Posteriormente, a enfermeira do plantão prestou os 

primeiros atendimentos e pediu para que o homem aguardasse alguns minutos na Sala 

de Sutura. Mas, como a sala estava sendo utilizada para o atendimento de uma 

emergência, o homem começou novamente a gritar: “Guardinha de bosta. Você não é 

polícia. Você é só um guardinha. Ninguém vai me atender nessa bosta? Você tem 

tatuagem, eu também tenho”. Neste momento, a enfermeira o encaminhou para fazer os 

procedimentos hospitalares. Diante dos fatos, após receber alta médica, o agente da 

Guarda Municipal solicitou apoio da viatura da GM e o encaminhou até a Delegacia de 

Polícia Civil tendo em vista a Lei de Desacato a Funcionário Público. 


