Prisão de Cido Polícia tem a cada dia mais conotação política
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O repórter André Almenara informou logo pela manhã no programa Pan News da rádio
Jovem Pan FM 101.3 que a Justiça transformou a prisão em flagrante para preventiva do
ex-secretário de segurança de Sarandi,
Aparecido Antonio, o Ci
do Policia
como é mais conhecido.
Cido se encontra já detido na sede do 4ºBPM em Maringá, ele é policial militar da reserva. O
Gaeco, responsável pela sua prisão na manhã da última segunda-feira, encontrou em sua
residência uma pistola calibre .765 sem registro e posse, além de munições de uso restrito, e
duas pequenas porções de maconha (foto destaque) em sua sala na sede da Guarda
Municipal.
No despacho da juíza Vanyelza Mesquita Bueno descreve que "o autuado não apresentou
justificativa plausível para manter em depósito o entorpecente encontrado, violando o disposto
no artigo 31 da Lei 11.343/2006 e incidindo sua conduta, em tese, no tipo penal previsto no
artigo 33 do mesmo diploma legal. A posse/propriedade do entorpecente só seria admissível
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caso possuísse licença prévia da autoridade competente (artigo 31, da Lei 11.343/2006), o que
efetivamente não é caso. Ademais, não poderia receber drogas de populares ou mantê-las
apreendidas, visto que tal atribuição é exclusiva da autoridade policial
."

Na manhã desta quarta-feira, o diretor de trânsito do município de Sarandi, Wilson Povoas (
foto), prestou depoimento no Gaeco, ele foi denunciado há um mês por Cido Policia ao prefeito
Carlos Alberto de Paula Júnior
por irregularidades na utilização de um veículo da secretaria, e por não acatar determinações
do ex-secretário, como também chegar atrasado ao serviço.
Aparecido Antonio despontava como forte concorrente ao cargo de prefeito de Sarandi nas
eleições do ano que vem, mais um motivo para a prisão de Cido ter conotação política. Cido
aparecia muito no noticiário da imprensa regional com destaque pelo serviço realizado a frente
da Guarda Municipal. Houve registro também de uma pequena desavença entre ele e o atual
delegado da policia Civil de Sarandi, Reginaldo Caetano .
A denúncia do Gaeco também consta contra Cido irregularidades em licitações na aquisição de
material de pintura para o município de Sarandi, ele se defende dizendo que não tem acesso
as licitações, que não tem poder nenhum de compra de material para sua secretaria, também
outra denúncia do Ministério Público de Sarandi no qual acusa recebimento irregular de diárias
no mês de outubro de 2014, Cido recebeu diárias por uma viagem a Curitiba sendo que estava
em Sarandi.
Cido Policia disse que mantém a sua pré-candidatura ao governo municipal de Sarandi, que
não é traficante, que a arma é realmente sua e teria ganho do 4º Batalhão da PM após sua
aposentadoria e que sairá de lá de cabeça erguida. "Tenho muita coisa para contar das coisas
que eu sei de Sarandi
", finalizou
Aparecido Antonio .
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Durante a posse do novo secretário de trânsito e segurança na tarde de ontem em Sarandi, o
prefeito Carlos Alberto de Paula, destacou o excelente trabalho de Aparecido Antonio a frente
da GM e disse "que impetrar ao Cido a denúncia de tráfico aí já é demais, é muita sacanagem
".
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