
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 834/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 29 de junho de 2021.

Referente: Requerimento 192/2021
7a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
20/07/2021 13:48:54

PROTOCOLO
1959/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 192/2021 de autoria dos Nobres Vereadores Luiz 

Fabiano Cordeiro Galvao, Flaviio Alves Ribeiro e Diogo de Carvalho Utsunomiya, 

encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Servipos Publicos por meio de seu Memorando n° 1505/2021- SMISP, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de seu MEMORANDO SMDS n° 

625/2021 e da Secretaria Municipal de Seguranpa Urbana por meio de seu 

MEMORANDO SMSU N° 369/2021,copias anexas.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente

IADODANIUO BAR
Prefeitb Municipa

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Seae - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA

INFRASSTRUTDRA E SERVHJOS PUBUCOS

Cajamar, 26 de maio de 2021.

Memorando n° 1505/2021-SMiSP

Ao
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO 
A/C: Nilza Machado S. Ami.

Referente: Memorando 1.183/2021 - DTL/SMG 
Requerimento n° 192/2021 - Vereador Fabiano Cordeiro Galvao.

Em resposta ao requerimento acima citado e ao que compete a 
esta Secretaria, informamos que, o programa llumina Cajamar esta em 
andamento e que ja foram realizados a substituigao de mais de 2100 pontos 
de lluminagao Publica para LED em todo o municipio.

Referente aos servigos de jardinagem e manutengao nos 
terrenes publicos, os mesmos estao sendo realizados regularmente de acordo 
com a programagao.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e 
distinta consideragao.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO
LEGS SLAT': VC 

R e <c e :b:«^ 0

s Pub icos
2 8 MAI 2021

VTh' IW*, —r ~ Eng. Ri^r^o-ajl
RefcebidoTor Hor§Scretario Adjunto de Infraestr

1
“a e Servigos Publicos

Rauf Lopes Cardoso
Secretario Municipal delnfraestrutura e Servigos Publicos

(11) 4446-7841 - PRA^A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria MunicipaCde (DesenvoCvimento SociaC

MEMORANDO SMDS n.° 625/2021

IS

Cajamar/SP, 01 de junho de 2021.

SiSrteESu™ERN0'SABINETE 00 PR6FE,T0
A/c lima. Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella 

Assunto: Resposta ao Memorando n°. 1.182/2021 - DTL/SMG 
Referente: Requerimento n°. 192/2021 - 7* Sessao - Camara Municipal de Caj

amar.

lima. Sra.

Em resposta ao item T do Requerimento em epigrafe, temos a informar o que
segue:

No ambito do Desenvolvimento Social, o Municipio intensificou o Servigo de
Abordagem Social a pessoas em situagao de Rua, de mode a atender suas demandas 

basicas e ofertar acolhimento na Casa de Passagem Hacali.

No mais, aproveitamos 

distinta consideragao.
o ensejo para externar votos de elevada estima e

DEPARTAMENTO
ifgislativo

Re*cer ifc> a c3 oCordialmente,

0 2 JUN 2021

Re^ebido For Horas
ied^pn SiVa\de/S6uza Filho 
Vlyiiicjpaj de Desenvolvimento SociaSecretario

social.adm@caiamar.SD.gov.br

mailto:social.adm@caiamar.SD.gov.br


Estado de SSo Paulo

REQUER1MENTQ N° 192 7 2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberapao 
do Plenario, que seja oficiado a Excelentissimo Senhor Chefe do Executive Municipal de 
Cajamar, Daniio Joan que intensifique o programa Muito mais Seguranpa e nos envie as 
seguintes informagdes.

a) Como anda o programa ilumina Cajamar e sua cobertura atuai?
b) As cameras de monitoramento estao instaiadas nas areas de mais 

criminalidade?
c) Enviar a mancha criminal a esta casa de Lei.
d) Quais agoes estao ssndo tomadas nas areas de 

criminalidade?
e) Terrenos de propriedade Publica estao recebendo o servigo de 

jardinagem e manutengao?
f) Quais agoes estao sendo tomadas em relagao aos moradores de 

rua?
g) Envie a escala das viaturas e suas respectivas areas?
h) Envie o mapa do gps das viaturas do dia 10 de abril a 10 de maio 

de 2021
i) As ligagoes dos municipes do numero 4447 4000 estao sendo 

gravadas se nao estao qual o motive?

mais

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento , direto de todos aos contribuintes .

Plenario Ver. Wald iro dos Santos

&
LUIZF^iANO^CORDEIRO^GALVAO 

' / Ve reader

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO DATA usuArio
•1 \ 70/OnOH a nm«;/ono4 a a



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR 

SECRETARIA DE SEGURANIA URBANA

Cajamar 28 de Junho de 2021.

MEMORANDO SMSU Ne 369/2021.

Ao
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO - GABINETE DO PREFEITO

Referente: Requerimento Ne 0192/2021 - DTL/SMG - Oriundo da Camara Municipal de 

Cajamar.

Prezados;

Considerando o exposto pelo Nobre Vereador Fabiano Galvao conforme 
Requerimento N9 0192/2021, e assinado em conjunto pelos Nobres Vereadores Saulo 
Anderson Rodrigues , Diogo de Carvalho Utsunomiya e Flavio Alves Ribeiro, no qual 
solicitam que seja oficiado o Excelentissimo Chefe do Poder Executivo de Cajamar o Senhor 
Prefeito Danilo Joan, para que seja intensificado junto ao Plano de Governo “ MUITO + 
SEGURAN£A" bem como explicates com as devidas observa^oes de esclarecimentos 
pertinentes das allneas " b-c-d-g-h-i”, justificando o presente requerimento sendo direito de 
todos os contribuintes;

Considerando que nossa cidade vem em constante desenvolvimento tanto habitacional 
quanto empresarial, entendemos a preocupafao dos Nobres e Dignissimos Vereadores com 
referencia a seguran^a e bem estar de nossa municipalidade, pois junto com o desenvolvimento 
vem a preocupa^ao para contermos o aumento da criminalidade;

Considerando o exposto e entendendo a referida necessidade continuamos avan^ando 
bem sucedido 'Plano de Governo MUITO + SEGURAN£A' e dentro das possibilidades ecom o _

de acordo com os decretos vigentes, continuamos investindo na seguran^a de nossa cidade 
bem como em equipamentos e treinamentos junto ao corpo da Guarda Civil Municipal de 
Cajamar, esclarecemos as informates solicitadas nas alineas conforme descrito abaixo:

. b) Perguntado se as cameras de monitoramento estao instaladas nas areas de 

maior criminalidade ?
Sim, apos criterioso levantamento tecnico todas as cameras de seguranga foram 

instaladas nos lugares compreendidos como de vulnerabilidade ou nos lugares estrategicos
instalates proximas de escolas, prediospara inibir, coibir, e identificar atos delituosos, com 

proprios, pranas, campos de futebol, unidades de saude, principals vias publicas e entradas e
saiidas da cidade com Sistema Detecta.

DEPARTAMENTO TECNICO
LEGISLATIVO

-----
2 8 M Z021 r

,:iu„
Al'0 oa
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR 

SECRETARiA DE SEGURANCA URBANAx

Informamos tambem que tivemos inumeras participates fundamentais para o 
esclarecimento de varies crimes ocorridos em nossa cidade, bem como em cidades vizinhas, 
municiando com imagens e informates as Delegacias de Policias, Policia Militar e Guarda Civil 
Municipal, crimes como: roubos de carga e caminhoes, roubo de motos, roubo em residencias, 
comercios e empresas, tentativa de estupro, roubo e sequestra de motorista de aplicativo, 
roubo de trator “Santana de Parnaiba", roubo e sequestra relampago "Jundiai , entre outros. A 
maioria com divulgayab nas redes sociais e noticiado nos jornais da regiao.

-c) Enviar a mancha criminal.
Acompanhamos dados estatisticos do Estado de Sao Paulo, com informates da 

Secretaria de Seguran^a Publica SSP/SP, conforme demostrativos anexo.

-d) Quais ates estao sendo tomadas nas areas consideradas como de maiores
criminalidades.

Mantemos monitoramento da cidade atraves dcs indices criminais noticiado junto as 
autoridades policiais onde entram na estatistica criminal, ou atraves de denuncias^ e 
solicitapoes junto ao CECOM Centro de Comunicato da Guarda Civil municipal, ou ligates 

Policia Militar, ou ate mesmo informates nas redes sociais de roubos e furtos antes depara a
serem noticiados junto as autoridades, ou em muitos dos casos, nao sendo noticiado junto aos 
orgaos competentes, porem atento as ocorrencias deslocamos nosso corpo de seguran^a para 
determinados locais.

E seguimos com o Plano de Governo “MUITO + SEGURANgA" onde monitorando os 
relates acima, intensificamos com patrulhamentos diuturnamente com as VTR s Setoriais, nos 
casos onde requer maior atento direcionamos nossas equipes especializadas em apoio 
operates dedicadas no setor, alem das operates da Policia Militar, os trabalhos judiciais e 
investigativos da Policia Civil e operates conjuntas com as demais policias e outros 
departamentos como Transito, Fiscaliza^ao " de Postura e Sanitaria" e conjunta com Secretaria 
de Seguran^a das cidades vizinhas.

Mesmo com os Decretos vigentes quanto ao contigenciamento de despesas, temos o 
criterio com analise tecnica para expansao de Cameras de Vigilancia, com instalapoes em 
lugares que ainda nao estavam contemplados, como parques municipais, novos pontos da 
cidade onde observamos a migrapao de roteiros sendo utilizados por meliantes em fuga 
tentando escapar dos pontos de vigilancia eletronica ja instalados.

ou

-g) Envie escala das viaturas em sua respectivas areas.
Informamos que a escala e distribui^ao de viaturas no patrulhamento operacional, 

diretrizes do Comando Geral da Guarda, atendendo diuturnamente todos os bairrosseguem as
de nosso municipio, sendo a distribuipao Por setores "Jordanesia, Polvilho, Cajamar Centro, 
Pununduva, Parque Sao Benedito - Km 43, Equipes Especializadas, Divisao Ambiental, Equipe 
Guardia Maria da Penha e Corregedoria GCM.”

A Secretaria de Seguranga Urbana, assim como o Comando Geral da Guarda, sempre na 
maior transparencia possivel, e objetivando o bem estar da municipalidade estao a disposi^ao 
desta respeitosa Casa de Leis para qualquer esclarecimento.

_ PPP 07701-^00___i j__ i_a_n y- 1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR 

SECRETARIA DE SEGURANQA URBANA

-h) Envie o mapa do GPS das viaturas entre 10 de abril a 10 de maio de 2021.
um moderno sistema deA solicita^ao em questao e bastante complexa onde temos 

gerenciamento, sendo monitorado pelo Comando Geral com todas as informagoes pertinentes 
as a^oes da guarda seja em operates rotineiras, como a^oes em situates de flagrantes delito, 
ou nos patrulhamentos setoriais, sempre com acompanhamento do comando, da mesma forma 
e o sistema de GPS integralizado no gerenciamento como um todo.

Reinteramos nossa transparencia tendo qualquer duvida e esclarecimentos^estamos a 
disposi^ao, inclusive convidamos para conhecer a opera^ao do sistema em atividade "in loco".

-i) As liga9des dos mumcipes do numero 4447-4000 questionado se estao sendo 
gravados ou nao e por qual motive ?

As liga^oes nao estao sendo gravadas, e iniciamos um processo de licita^ao para 
aquisi^ao do equipamento em questao, porem tivemos a informa^ao que se encontrava junto 
ao setor de comunica^oes um projeto de moderniza^ao de telefonia,o que realmente aconteceu 
sendo adiquirido um moderno sistema de grava^ao onde todos os telefones da administra^ao 
publica serao gravados dentro de um servidor, no qual nossas ligagoes atendendo os criterios 
sigilosos serao inseridos nesse sistema, com acesso restrito para os demais departamentos.

Estamos vivenciando um momento impar no mundo devido a pandemia causada pelo 
Covid-19, momento esse sem precedentes causando dores e transtornos em todos nos, onde 
tivemos que segurar por um periodo alguns projetos, "Periodos com Decretos Estaduais e 
Municipals de Contigenciamento de Gastos", estamos atravessando a Lei Complementar 
N9 173 de 27 de maio de 2020 do Governo Federal, com alguns criterios adotados, limitando 
e proibindo gastos ate o dia 31 de dezembro de 2021.

Aproveito a oportunidade para renovar as expressoes de estima e considerate, 
colocando-me a disposi^ao para mais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votes de 
elevada estima e distinta considerate).

_ rpp (Y77Q1 -fiflORz-vlx r! IKz-v



24/06/2021 SSP

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

V2021

Regioes:

VGrande Sao Paulo (exclui a Capital)

Munidpios:

VCajamar

Delegacias:

VTodos

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar

Ocorrencias Policiais por ano

Exportar os dados para: SiSii

Delegacias

01 DP Cajamar

DM Cajamar

Furto e Roubo 
de Vefculo

RouboHomlci'dio Doloso FurtoAno

671304412001 14

62438 952002 8

49521 1172003 11

105517 862004 11

8712745472005



24/06/2021' SSP

8694369122006

61115416102007

5610447082008

86223491102009

7919942082010

95221620172011

113201623112012

9230993692013

131361625142014

11628061242015

7925855062016

9224041672017

17724752372018

140190395142019

6815133052020

Fonte:
- Ate 2000: Dados da Res SSP 150/95.
- 2001: Dados da Res SSP 160/01.

Os dados estatisticos do Estado de Sao Paulo sao divulgados nesta pagina em data anterioi a 
publicagao oficial em Diario Oficial do Estado (Lei Estadual n° 9.155/95 e Resolugao SSP n° 161/01). 
No penodo compreendido entre a divulgagao inicial e a publicagao oficial em Diario Oficial, ha 

possibiiidade de retificagoes que sao atualizadas automaticamente nesta pagina.

(*) a pesquisa por ano e funcional somente nas estatisticas mensais.
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,24/06/^02.1 " SSP

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

V2020
___j

Regioes:

VGrande Sao Paulo (exclui a Capital)

Munidpios:

VCajamar

Delegadas:

VTodos

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar

Ocorrencias Policiais por ano

Exportar os dados para: SHI!

Delegacias
j.

01 DP Cajamar

DM Cajamar
■v

Furto e Roubo 
de Vefculo

RouboFurtoHomiddio DolosoAno

67130441142001

629543882002

491175212003 11

10586517112004

8712745472005



24/08/202,1* * SSP

86943692006 12

61115416102007

561044702008 8

86491 2232009 10

791994202010 8

95221620172011

1132016232012 11

9230993692013

1313616252014 14

1162806122015 4

792585502016 6

922404162017 7

17724752372018

1401903952019 14

681513302020 5

Fonte:
- Ate 2000: Dados da Res SSP 150/95.
- 2001: Dados da Res SSP 160/01.

Os dados estatisticos do Estado de Sao Paulo sao divulgados nesta pagina em data anterior a 
publicagao oficial em Diario Oficial do Estado (Lei Estadual n° 9.155/95 e Resolugao SSP n° 161/01). 
No penodo compreendido entre a divulgagao inicial e a publicagao oficial em Diario Oficial, ha 
possibilidade de retificagoes que sao atualizadas automaticamente nesta pagina.

(*) a pesquisa por ano e funcional somente nas estatfsticas mensais.



SSP24/06/^02-1

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

V2020

Regioes:

VGrande Sao Paulo (exclui a Capital)

Municfpios:

VCajamar

Delegacias:

VTodos

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar 

Ocorrencias policiais registradas por mes

Exportar os dados para:

Delegacias
■m
•Mi01 DP Cajamar

DM Cajamar V

2020
TotalOut Nov DezJul Ago SetMai JunFev Mar AbrJanNatureza

HOMICIDIO DOLOSO (2) 0 0 50 0 10 11 0 0 11



SSP24/06/2021

500100N° DE VITIMAS EM HOMICIDIO 
DOLOSO (3)

01001

000000000HOMICIDIO DOLOSO FOR 
ACIDENTE DETRANSITO

00 00

000000N° DE VITIMAS EM HOMICIDIO 
DOLOSO FOR ACIDENTE DE 
TRANSITO

0 000 000

70 1120G0HOMICIDIO CULPOSO FOR 
ACIDENTE DE TRANSITO

0 10 11

0 110 0000 00HOMICIDIO CULPOSO 
OUTROS

00 0

82 10 0 1TENTATIVA DE HOMICIDIO 002 00 1

0 000 00000LESAO CORPORAL SEGUIDA 
DE MORTE

000 0

23 2442629 2223191123 15LESAO CORPORAL DOLOSA 17 14 22

969 5810 769LESAO CORPORAL CULPOSA 
POR ACIDENTE DE TRANSITO

3 76 1214

00 00 0000 0LESAO CORPORAL CULPOSA 
- OUTRAS

00 00

0 100 000LATROCINIO 01 000 0

0 10 000 00N° DE VITIMAS EM 
LATROCINIO

010 00

3 2622 150 1341 3TOTAL DE ESTUPRO (4) 1

100 200 200 020 31ESTUPRO

1610 1 2ESTUPRO DE VULNERAVEL 1 53 0200

15117 13219 1413410 1116 9TOTAL DE ROUBO - OUTROS 14

(1)

13820 14 111191310 410912 15ROUBO - OUTROS

27112 4ROUBO DE VEICULO 0 11443 5 1

0 000 0 000000 0 0ROUBO A BANCO

2 13330 1000 102 1ROUBO DE CARGA

48 3303040 25343225 16619 1837FURTO - OUTROS

4137 43 4 13FURTO DE VEICULO 2 13 04 7

CIVIL, POLICIA MILITAR EFONTE: DEPARTAMENTO DE POlfCIA
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA

• (1) Soma de Roubo - Outros, Roubo de Carga e Roubo a Banco.



SSP' 24/06/2021

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

V2021

Regioes:

Grande Sao Paulo (exclui a Capital) v

Municfpios:

Cajamar V

Delegacias:

Todos V

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar

Ocorrencias policiais registradas por mes
let,

Exportar os dados para: rail

Delegacias

01 DP Cajamar

DM Cajamar

2021

NovFev Mai Jun Jul Ago Set Out Dez TotalNatureza Jan Mar Abr

HOMICIDIO DOLOSO (2) 10 0 0 1



24/06/20-21' SSP

1N° DE VITIMAS EM HOMICIDIO 
DOLOSO (3)

10 00

0HOMICIDIO DOLOSO FOR 
ACIDENTE DE TRANSITO

0 00 0

0N° DE ViTIMAS EM HOMldDIO 
DOLOSO FOR ACIDENTE DE 
TRANSITO

0000

1HOMICIDIO CULPOSO FOR 
ACIDENTE DE TRANSITO

0 00

00HOMICIDIO CULPOSO 
OUTROS

0 00

2TENTATIVA DE HOMICIDIO 000 2

0LESAO CORPORAL SEGUIDA 
DE MORTE

0 00 0

85LESAO CORPORAL DOLOSA 27 18 26 14

23LESAO CORPORAL CULPOSA 
POR ACIDENTE DE TRANSITO

663 8

1LESAO CORPORAL CULPOSA 
- OUTRAS

00 10

1LATROCINIO 1 00 0

1N° DE VITIMAS EM 
LATROCINIO

010 0

1432 54TOTAL DE ESTUPRO (4)

601 32ESTUPRO

8ESTUPRO DE VULNERAVEL 2 32 1

5320 11TOTAL DE ROUBO - OUTROS 12 10

(1)

4917 1012 10ROUBO - OUTROS

16ROUBO DE VEICULO 94 21

0000 0ROUBO A BANCO

40 3 10ROUBO DE CARGA

1052337 21 24FURTO - OUTROS

7FURTO DE VEICULO 05 11

POUCIA MILITAR EFONTE: DEPARTAMENTO DE POUCIA CIVIL,
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA

• (1) Soma de Roubo - Outros, Roubo de Carga e Roubo a Banco.



SSP24/06/2021

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

2020 v

Regioes:

Grande Sao Paulo (exclui a Capital) v

Municfpios:

Cajamar V

Delegacias:

Todos V

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar

Produtividade Policial
pSiK

Exportar os dados para:

Delegacias
*

01 DP Cajamar

DM Cajamar m

2020

Jul Out Nov Dez TotalNatureza Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set

OCORRENCIAS DE PORTE DE 
ENTORPECENTES

60 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1



SSP24/06/2021

9 894OCORRENCIAS DE TRAFICO 
DE ENTORPECENTES

9 4813 1468 82 4

7673OCORRENCIAS DE 
APREENSAO DE 
ENT ORPECENTES(I)

2 510 573 12 74 11

40 1 1OCORRENCIAS DE PORTE 
ILEGAL DE ARMA

0 0001 0 0 10

2 180 2 20 0 006 1 5N° DE ARMAS DE FOGO 
APREENDIDAS

0

14 17418 13 14 1115 2216 1214 10 15N°DE FLAGRANTES 
LAVRADOS

8 313 1 23 6 12 2 1 1N° DE INFRATORES 
APREENDIDOS EM 
FLAGRANTE

1

30 0 0 0 00 00 2 1 0 0N° DE INFRATORES 
APREENDIDOS POR 
MANDADO

20121 15 17 17 1412 20 25N° DE PESSOAS PRESAS EM 
FLAGRANTE

14 11 15 20

4 6 6 5 2 756 8N° DE PESSOAS PRESAS POR 
MANDADO

6 11 8 3 10

N° DE PRISOES EFETUADAS 33 22 21 21 23 16 26922 23 21 22 2520

N° DE VEICULOS 
RECUPERADOS

6 667 6 2 7 7 76 5 4 4 5

TOT. DE INQUERITOS 
POLICIAIS INSTAURADOS

62 39 54 65457 65 61 5138 54 67 59 47

FONTE: RES SSP 160/01

• (1) Sao computadas somente as ocorrencias em que houve apenas apreensao de entorpecentes (sem 
pessoas envolvidas).

• (...) Dados nao disponiveis.
• Os dados estatisticos do Estado de Sao Paulo sao divulgados nesta pagina em data anterior a 

publicagao oficial em Diario Oficial do Estado (Lei Estadual n° 9.155/95 e Resolugao SSP n° 161/01). No 
penodo compreendido entre a divulgagao inicial e a publicagao oficial em Diario Oficial, ha 
possibilidade de retificagoes que sao atualizadas automaticamente nesta pagina.

(*) a pesquisa por ano e funcional somente nas estatfsticas mensais.



SSP•- 24/06/2021

Dados Estatfsticos do Estado de Sao Paulo

Anos:

Regioes:

Grande Sao Paulo (exclui a Capital) V

Municfpios:

Cajamar v

Delegacias:

Todos v

Taxa de Delito

Ocorrencias Registradas por Ano

Ocorrencias Registradas por Mes

Produtividade Policial

Estado SP I Grande Sao Paulo (exclui a Capital) I Cajamar

Produtividade Policial
flPi

Exportar os dados para:

Delegacias

01 DP Cajamar

DM Cajamar
T----

2021
Natureza Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

OCORRENCIAS DE PORTE DE 
ENTORPECENTES

32 0 0 1



t
<- 24/06/2021 SSP

ocorr£ncias de trAfico 
DE ENTORPECENTES

498 13 14 14

OCORRENCIAS DE 
APREENSAO DE 
ENTORPECENTES(I)

144 2 6 2

OCORRENCIAS DE PORTE 
ILEGAL DE ARMA

31 01 1

8N°DE ARMAS DE FOGO 
APREENDIDAS

2 2 1 3

83N° DE FLAGRANTES 
LAVRADOS

17 17 19 30

182 5 5 6N° DE INFRATORES 
APREENDIDOS EM 
FLAGRANTE

1N° DE INFRATORES 
APREENDIDOS POR 
MANDADO

0 0 1 0

97N° DE PESSOAS PRESAS EM 
FLAGRANTE

19 21 24 33

18N° DE PESSOAS PRESAS POR 
MANDADO

4 7 34

N° DE PRISOES EFETUADAS 23 25 31 36 115

N° DE VEICULOS 
RECUPERADOS

12 11 14 392

TOT. DE INQUERITOS 
POLICIAIS INSTAURADOS

24544 56 60 85

FONTE: RES SSP 160/01

• (1) Sao computadas somente as ocorrencias em que houve apenas apreensao de entorpecentes (sem 
pessoas envolvidas).

• (...) Dados nao disponfveis.
• Os dados estatfsticos do Estado de Sao Paulo sao divulgados nesta pagina em data anterior a 

publicagao oficial em Diario Oficial do Estado (Lei Estadual n° 9.155/95 e Resolugao SSP n° 161/01). No 
penodo compreendido entre a divulgagao inicial e a publicagao oficial em Diario Oficial, ha 
possibilidade de retificagoes que sao atualizadas automaticamente nesta pagina.

(*) a pesquisa por ano e funcional somente nas estatfsticas mensais.
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Bairro Resumo da OcorrenciaLocalNaturezaPerfodo B. 0.Data
Acionados via CECOM para apurar uma ocorrencia, pelo 
local do fato, apuraram que os pais foram at4 a 
residencia para pegar uma camiseta para o filho, e 
notaram que o portao estava aberto, quando o 
proprietario chegou notou que havia sido subtraido 2 
notebooks, como o local e monitorado foi orientado a

CO
T3

CO
bo Rua Dorva Banharo Salgueiro, 12 Centro1 Furto1-jan.1 3

T3
CO
E

estar fazendo copia de midia e indo a delegacia para 
apresenta-la e assim fazer o registro do fato.

v;: la a ■ i ilia s«|

_________________________

.,i. ti,.,... ...lad,»,»»„«,
Iillllia-:

ll»®!S
IIMiifiis

2 ta ■

IlllMl a
a_____________ Iini i

Em patrulhamento pelo local do fato, onde o veiculo
placa CN06H29, nao obedeceu ao comando pelo local, 
acionado o departamento de transito que logrou exito 
em abordar e realizar os tramites de praxe, realizado a 
autuagao e o veiculo conduzido ao patio em Caieiras/SP.

PolvilhoRua Campos de Jordao, 70ADiregao Perigosatarde1-jan. 33

Avenida Deovair Cruz de 
Oliveira, 465

Pelo local do fato depararam com...????JordanesiaAgressao Fisica com Arma Brancatarde2-jan. 44

Acionados via CECOM para apurar um acidente de
transito com vitima

Embriaguez (escandalo, perigo 
proprio ou alheio)

Estrada Joao Misse s/n Ponunduvatarde2-jan. 55

Solicitados Via CECOM para atender a um chamado, 
pelo local do fato, vitima apresentava varias escoria^oes 
pelo corpo e sentindo fortes dores no joelho direito, 
alega a vitima que foi agredida pelo conjuge em um bar, 
o agressor nao estava pelo local, foi encaminhada ate a 
UFA Jordanesia, medicada e liberada foi conduzida at£ a 
delegacia e foi lavrado o BO PC 08/2021.

PolvilhoRua Milk Felix, 18Agressao Fisica Sem Arma de Fogo02/01/ 6noite6

ipilil
„ v „ .

illiiana mlisiilli
> I

::::: ; .
■;V

' :K

«|| liferiiirV 2:
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Acionado pelo Inspetor para averiguar um possfvel 
incendio de vefculo, pelo local estava a guarnigao da DC 
combatendo as chamas, em gol de placa BOL5529, 
proximo ao veiculo havia uma carteira com documentos 
do veiculo e pessoais, foi realizado o levantamento de 
endere^o mas resultou infrutfferos, lavrado o BO PC 
11/2021. Periciado e conduzido ao patio em Caieiras/SP.

Avenida Deovair Cruz de 
Oliveira; 466

3-jan.8 noite 8 Dano Jordanesia

9 4-jan. manha 9
Big

=
5 km

IS manh3 '10 - ..if-- '
SSxIxxxkSS

iiis Solicitados Via Base Ambiental para averiguar uma 
solicitagao de munidpe, onde um animal silvestre 
gamba invadiu a residencia e apos a reten?ao foi solto 
em habitat natural sem fenmentos.

Recolhimento de Animal Silvestre
If''SlfS-fetf ■

:m Rua Jean Anastace Kovel is, 47 ■ = . Polvilho|!i
________ ill

111 . • : '! ..lljiiillllllliS'iiilgEisKlii Acionada por popular para atender a solicita5S0 de que 
uma serpents especie jararaca testava no interior da ii 
residencia, qua apos realizar a capture do reptil foi 
libertada erji seu habitat naturai pelofatode naoesfar 
ferida.

m i! ::::It • Is
Recolhimento de Animal Silvestre I

II
»pf“5is:;:11 PolvilhoRualtaLiS,

1 ■ «: ■ Il'iill
I 11

;

1 s-„ I
ifis ■iiir
l i l:ii)

Recolhimento de Animal Silvestreii: Avenida Aruja, 270

patrulhamento pelo setor, foi visualizado em um 
comdrcio ump gaioia com uma passaro tipo coleirinha, 
indigado o proprietario da aue sobre a documentapao 
alegou que estava prouidenciando. Diante do ocorrido 
foi realizado a apreensao da gaioia e da ave para

inhamento do mesmo ao setor responsavel em 
data futuro, deeido a quarentena dos orgaos.

12
lil

Jordanesiatrrfanha 12
i

........_ m;:.r encamti. m ■ fUj;lii i

Patrulhamento pelo sitio dos fatos avistaram um indivuo 
com uma sacola plastica nas maos, individuo com sacola 
empreendeu fuga e ao tentar escalar o muro foi contido 
pelos GCM, ao verificar a sacola em seu interior havia 
folha de anota^ao, 1 telefone celular, 163 cocafna, 88 
maconha, 35 crack, 16 haxixe, 16 lan^a perdume, 06 
comprimidos ecstasy, que apos a constata^ao ratificou 
a voz de prisao.

Treifico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar,
Fabricar, Adquirir, Vender, Expor b 
venda ou Oferecer, Fornecer ainda 
que Gratuitamente, Terem Depdsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

13 manha9-jan. 13 Rua Campos de Jordao, 15A Polvilho
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Patrulhamento pelo setor, depararam com um 
motociclo de corvermelha a qual foi dado ordem de 
parada, mas o condutor do motociclo empreendeu fuga 
e que apos breve acompanhamento foi abordado, nada 
de ih'cito foi encontrado contudo medidas 
administrativas para o motociclo, que acionado o depto 
de transito foi realizado os procedimentos de praxe e o 
motociclo foi apreendido guinchado ate o patio em 
Caieiras/SP.

Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado

Veic. Local. Recup/Apreendido Jordanesiatarde 1414 5-jan.

r :Pily I llilffil 3. - hr, -Twmm-miin
14

: :: :i;:111m s: h III II-I If
lll|s

Ip
Kill! i£%mii

liiigilpirIi ail ■-- ^
5-jan. 1616

Solicitados pela parte a dar apoio para que se efetuasse 
a derrubada de uma cerca feita sem autoriza?ao do 
proprietario, que ocorreu sem novidade.

Rua Sebastiana Felix RibeiroApoio aos demais orgaos Centrotarde5-jan. 1717

Veiculo ao acessar a rotatoria memento em que foi 
atingido por um motociclo, causando danos, condutor 
do motociclo foi ao HM por meios proprios e nao 
declinaram sobre ir ao DP.

PolvilhoAcid. Trans, c/ Vitima Avenida Tenente Marques, 4500tarde6-jan. 1818

Solicitados via CECOM para atender a um chamado, 
feito contato com as partes, em que vitima foi agredida 
pelo filho, todos foram conduzidos para a delegacia e o 
agressor foi encaminhado para uma clinica de 
recuperagao, BO PC 41/2021.

ro
“O
ro Avenida Jose Marques Ribeiro,00

Guaturinho19 Ameaga7-jan.19 =5
418T3ru

E

rani
manha":

> FoientreguenoPAlum.a.esilvest.elipcGayiao
p0|ui!ho ' •>»> pP-™pHp « ■*«.    « »»

sasa&sssssiar'
ferimentos foi liberadaemseu habitat natural.

' v

70 Reco ode Animal Si,vestreij® iiil p dfAlin?:a,:S,Re§tl
Lllllllllin 'I

piiff liiiliii

___________
Uliil

liII n I
;II a
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7-jan. Jordanesiamanha21
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Acionados via GECOM para atender a uma solicita^ao, 
pelo local do fato apuraram que a vitima medica sofreu 
AMEA^A em seu exercfcio de fungao, devido a uma 
paciente adentrar ao recinto e exigir atendimento sem 
os pres requisites de rotina, foi orientada quanto a 
representagao criminal na DP.

manha8-jan.22 22 Assistencia a Pessoa Rua Anhembi, 26 Polvilho

Acionados via CECOM para atender a urn chamado, pelo 
local do fato apuraram se tratar de acidente de transito 
com vitima que estava no chao e os veiculos ainda pelo 
local, acionados o resgate e a ambulancia, sendo 
conduzida a vitima ao hospital regional e apos 
atendimento e medicagao foram liberados, foi realizado 
perfeia pelo local, BO PC 44/2021.

23 8-jan. manha Acid. Trans, c/Vitima23 Estrada Francisco Misse, 97 Ponunduva

;
24: ............i is habitat natural sem ferimentos; G a 0 em SGU

sissSSrSrSlr
habitat nautral sem ferimentos.

24manhl8-jan,;::
mam ; ;m

manha::
Hi:

RecChimento de Animal Silv^stre Rua Campos deJordao
. :: - .|

■

Po'vl!ho25m 8dan.
: •: . :m

Ao acessar a rodovia em tela, foi vislumbrado urn 
veiculo em deslocamento e ao observar que a 
passageira se encontrava em prantos e pelo tirocmio 
optou-se pela abordagem, em entrevista das partes foi 
apurado que a vitima estava contra sua vontade em 
viagem para outro municipio e que em desfavor do 
condutor havia uma medida restritiva e que ao conduzir 
para a delegacia foi realizado a BO PC 50/2021, ficando 
a disposigao da justiga.

Desobediencia a Decisao Judicial 
sobre Perda ou Suspensao de 
direito

26 8-jan. tarde 26 Rodovia SP 330 - KM 39 Jordanesia

Apos solicitagao via subinspetoria, foi apurado que o 
estabelecimento comercial etava em funcionamento em 
desacordo com o decreto municipal, que foi solicitado o 
fechamento do local pelo proprietario.

8-jan. Perturbagao da Tranquilidade27 noite 27 Rua Alvaro de Carvalho, 9 Polvilho
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O portao do frigorffico foi aberto logo as 20h30min, para 
a entrada de uma VAN prestadora de servipo, nesse 
momento adentraram 2 indivi'duos que renderam os 
ocupantes da van, logo apos adentraram mais 15 
individuos e realizaram a subtragao de mercadoria, 
sendo 4 caminhoes, 3 carretas e uma ducato, 
amarraram 
PC 53/2021.

TO
-a
nj

JordanesiaAvenida Luiz Ali Fayrdin, 525QD
Roubo289-jan. 328

T3

os funcionarios com hellerman; lavrado o BOE

Em patrulhamento pelo local do fato, em que 
depararam com 2 individuos, ao aproximar da vtr, urn 
deles dispensou uma sacola no canto da cal$ada ao 
efeturar a abordagem foi logrado exito em localizar 
BOporpoes de cocaina e 40 porgoes crack, apresentados 
na dp Jordanesia, BO PC 56/2021.

Trafico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

PolvilhoRua Cotia, 4manha 299-jan.29

—-i - I-„ s' si “iS
____________________

1 s;

Acionados Via CECOM para atender a urn chamado e 
depararam com a vtr dp Corpo de Bombeiro, 
socorrendo a vitima, trafegava de bicicleta e foi 
atorpelada por urn automovel que se evadiu do local, 
vitima socorrida ao Hospital Regional.

CentroEstrada do LimoeiroAcid. Trans, c/ Vitima31noite9-jan.31

Acionados via CECOM para deslocar ao UPA, onde havia
uma vitima de arma branca, onde a vitima ja havia sido 
medicada apos indagar a vitima relatou que foi atacada 
por urn individuo branco e careca. Vitima seria 
transferida para o Hospital e a guarnigao deslocou para 
o local indicado e realizar buscar com vistas ao relatado. 
BO PC 59/2021.

ra
■a

Avenida Dr. Jose Luiz Leme 
Maciel

ra
Jordanesiaoo

Lesao Corporal3210-jan. 232
ro
E

Acionados via CECOM para averiguar urn carro 
queimado, pelo local foi apurado a veracidade e 
encaminhado o fato ate a DP sendo elaborado o BO PC 
62/2021, feito pericia pelo local, mais nada.

PonunduvaEstrada Joao FelixDanomanha 3310-jan.33
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Acionados via CECOM para atender a um chamado em 
que a vrtima havia sido agredida pelo genro com arma 
de choque e que ainda Ihe apertava o pescogo, 
realizados diligencias em localizar o agressor 
infrutiferos nas buscas, vitima foi levada para o UPA 
para atendimento medicoe liberada, conduzida para a 
DP contudo nao foi registrado o fato por falta de 
interesse da vitima sendo liberada.

Adendo BO GCM 00/2021 por nao estar salvando histdrico 
operate FINAL DE ANO SEGURO, pelo local depararam 
motociclo fazendo baderna, em abordagem nada de ilfeito foi 
encontrado mas o vefculo seria apreendido pelo crime de 
prturbacao de sossego, piloto do motociclo se evadiu do local 
e foi acionado o departamento de transito e o agente informa 
que pelas proximidades foi arremessado um capacete na vtr 
vindo a danificar o parabrisa, pelo local compareceu o pai do 
autor que se prontificou a ressarcir os danos na vtr. Foi lavrado 
o auto da apreensao do vefculo e recolhido o vefculo ao sitio 
do Parana - Caieiras/SP.

Em patrulhamento pelo local do fato depararam com 
um motociclo placa EYQ8675 que ao avistar as VTRs 
tentou evadir-se e foi logrado exito em localizar e 
realizar a abordagem. Nada de flicito foi encontrado, 
porem o documento vefcular apresentava 
irregularidades, sendo solicitado apoio da PM e foi 
realizado a apreensao do motociclo.

34 10-jan. tarde 34 Agressao Fisica sem Uso de Arma Rua Louveira, 417 Jordanesia mas

em
com o

03
~orooo Avenida Deovair Cruz de 

Oliveira, 435
35 11-jan. Veic. Local. Recup/Apreendido353

JordanesiaT3
ro
E

36 11-jan. tarde 36 Veic. Local. Recup/Apreendido Avenida Jordano Mendes, 282 Jordanesia

'ill §5,
i...................... ■

IX

if

feii# |||,;
ii

ift ... .. f:

; :

Em patrulhamento pelo local do fato, foi avistado um 
motociclo realizando malabarismo, ao avistar a vtr 
tentou empreender fuga mas que sem exito, sendo que 
perdeu o controle e acabou se acidentando 
pequenas escoriagoes, comparecendo ao local o agente 
de transito Sr. Joao que realizou os procedimentos 
cab i vies.

Rua Desdemona Conceigao de 
Moraes, 583

38 11-jan. tarde 38 Veic. Local. Recup/Apreendido Polvilho com
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Patrulhamento pelo local do fato onde depararam com 
descarte de RCC contendo madeira, entulhos e outros, 
supoe-se que o local seja utilizado como ’bota fora', que 
posteriormente sera feito patrulhamento para 
identificar o responsavel

: "v;.' . ■ ;

Outras Infrapoes Comuns de Meio 
Ambiente e de Atividade 
Potencialmente Poluidora e/ou 
Degradadoras do Meio Ambiente

Rua General Salgado Polvilho3939 11-jan.

Patrulhamento pelo local do fato onde depararam com 
urn individuo em uso de entorpecente e em abordagem 
foi localizado urn 'peda^o' de maconha, indagado sobre 
o referido relatou que era seu uso, de imediato foi 
realizado o contato com a genitora e encaminhados 
para a delegacia. BO PC 72/2021, adolescente entregue 
ao responsavel com termo de compromisso.

Ato Infracional, Privar Crianga ou 
Adolescente de sua Liberdade, 
Procedendo a sua Apreensao sem Estar 
em Flagrante de Ato Infracional ou 
Inexistindo Ordem Escrita da Autoridade 
Judiciaria Competente.

SaoAvenida das Nascentes s/nmanha 4012-jan.40
Benedito

Solicitados via CECOM para apoio e depararam com um . 
individuo em posse de um papagaio a mais de 20 anos, 
verificado as conduces e pelo fato de estar bem cuidado 
foi orientado quanto ao procedimento de regulariza^ao 
daave. ' -V

ill ss
Outros Procedimentos
Administrativos ’

■ ;■

Avenida Leopoldo Vogel, s/n 112-jan manha Jordanesia41 -41 Ui

d:%
Solicitados via Base Ambiental para deslocar ao local doIP = ;:il Captura, Resgate de Animais em

fc|S| deR!c°i i {| jpliip |
11L vL :: IS

Avenida Juriti42 ’13-jan.42il tarde0 ii a
:

ailiii Acionados pelo locai do fato para apurar o ocorrido e foil
Recolhimento de Animal Silvestre

I 111
■-itl111

Rodovia SP 330 pailii Jordanesia43mm43
Hi 1:'I15 ii: : ; 133SBSS

Apos acompanhamento foi realizado abordagem a um 
motociclo modelo YES 125 apenas com a NF de leilao, 
Pelo local agente de transito Renato realizou a autua^ao

Avenida Dr. Antonio Joao 
Abdalla, 260

Cerco/Bloqueio/Interceptafao Jordanesiamanha14-jan. 4444

e a apreensao do veiculo, ao patio em Caieiras/SP.
Apossolic^aod.ntuntc&Sdesiocaraoloialdo

fato e constataram se tratarde.um aniotal pefonhertfo 
cpt?rai(jararaca) filhote dentro de tfm bal'de, realizado a . 
reten?ao e pelo fato de rio apreseOtarfef imenfos foi i 
solto em SQU.habitat natural.

I I ;r - !mmSS8 I! ■p;

I m
Rua do meio, 72Aiimanha

MM
CentroSoltura de Animais Sii.vestres45 1Ifjan.as;: i l

Hi 1 _ I lliil
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
apuraram que, vitima relatou que apos o termino do 
trabalho foram ate um bar, sem motives a agressor 
partiu para cima com faca, causando ferimentos torax, 
pesco^o e boca, apos atendimento medico, deslocaram

Rua das Espatodias JordanesiaLesao Corporaltarde 4614-jan.46

I /A +
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CJ3 Avenida Jose Marques Ribeiro,Outras Infrafoes Contra a 

Incolumidade Publica e Paz PCiblica
Local com aglomeragao apos o hor^rio de fucionamento 
com mesas e cadeiras na calgada e menores no local.

15-jan.48 48 Guaturinho942
E

III
49

1
!ill 1 ■ •:>!

■ ■

S563!H5S!!i:ja . mi* j.istissl "■ilSd I
'aqueest Im 1§§1«I§ Simip a\ill mmsss:

iiilllli liliiltiff:-I ‘.'■l I■, . ■
SO 16-jan

liiaaliSffso' U colhimemo de Animal S Ivestrc RuaC 1rt.o:- r1: r,:■■

Em patrulhamento pelo local do fato, foi realizado uma 
abordagem a veiculo em pessimas condifoes de trafego, 
foi solicitado apoio do agente de transito Renato sendo 
recolhido ao patio em Caieiras/SP.

tarde Veic. Local. Recup/Apreendido51 16-jan. 51 Av. Luiz Alii Fayrdin Jordanesia

Comparecem ao local do fato e apuram que pela 
localidade foi encontrado 4 bisnagas coloridas para 
diluir em tinta 3 garrafas pets 1 rolo e 2 pinceis sendo 
detectado picha^ao pelo local, abordado um indivfduo 
que se identificou comproprietario e realizador da 
"obra", indagado sobre autoriza?ao disse que nao 
possuia. Conduzido ate a delegacia foi realizado TC PC 
9000006/2021.

Pichar, Grafitar ou por outro Meio 
Conspurcar Edificacao ou 
Monumento Urbano

tarde16-jan.52 52 Pra?a Takaharo Urano Polvilho

Acionados via CECOM para averiguar crime de 
perturbagao do sossego, pelo local depararam com o 
estabelecimento comercial com aglomerasao e pessoas 
sem mascaras e com show ao vivo, indagado o 
proprietario pelo fiscal Camargo sobre o alvara de 
funcionamento, disse que nao possuia, diante da 
narrativa foi notificado e solicitado que encerrasse as 
atividades conforme autuagao.

Assistencia a Pessoanoite53 16-jan. 53 Rua dos Cravos, 778 Polvilho
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Acionados via rede radio onde foram informados de que
uma pessoa estava tentando suiudio e que ao chegar no 
local, depararam com uma pessoa dependurada com 
uma corda no pescoqo, vitima estava descordada e apos 
sustentar o corpo e retira-la do local foi apurada que 
estava com sinais vitais sendo encaminhada ate a UPA 
de Jordanesia, sendo atendida e medicada, pertences 
pessoais foram entregues ao irmao da vitima.

Avenida Jordan© Mendes, s/n JordanesiaSuicidio Tentado54noite16-jan.54

Apoio ao Departamento de Fiscaliza$ao onde pelo local
o fiscal Sr. Elcio lavrou em auto proprio o 
estabelecimento comercial perturbano a paz publica 
com som alto e exercicfo de atividade diverse ado alvara

Outras Infra^oes Contra a 
incolumidade Publica e Paz 
Publica

JordanesiaRua Avelino Toledo de Lima, 134noite 5517-jan.55

de funcionamento.
Em patrulhamento pelo local do fato apurado um 
comrercio aberto e este estava vendendo espetinhos q 
bebidas com mesas sobre o passeio publico e carros na 
mesma situacao. "Plantao passado foi elaborado BO 
GCM e hoje sera feito novamente, solicito providencia 
junto ao setor de ficaliza^ao para que sejam tomadas as 
medidas cabiveis.

ra
-a Outras Infragoes Contra a 

Incolumidade Publica e Paz 
Publica

ro Avenida Jose Marques Ribeiro,00 Guaturinho5617-jan.56 13
942~o

ro
E

5757

-'ncaminhado ao parque anhanguera ro dia seRUinte

n S :■■;V R - 1 g!
Rua Se os, A

!:

58
I -
1?

mm . : ■
Jordanesia'

BHmSBi 1;. ■
mm

58

iilSrIM®lI!tarde

iSL
Panorama; K;iUe-nI.ct-

;feridos:foram sc,tie. si; rab-atnaturat
...11Ruaxatios Souza do,asc,mento

I XaoturaResEate de Animais em

I f i;,: -11 ■-it ;:; ll
USB: |Ifpi;||

% 7 ISlSS KUrHp - =59
: 4®

;*i .
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
apuraram se tratar de um acidente de transito sem 
vitima, indagado sobre o ocorrido o autor narrou que foi 
enviar uma mensagem no celular e colidiu na traseira do 
veiculo.  

ro
X3
rooo PolvilhoAvenida Tenente Marques, 3654Acid. Trans, s/ Vitima6018-jan. 360
xs
ro
E

VTRs 41, 42, 45, 39, 36, 34 e 32 deram apoio ao oficial
de justi?a Sr. Vagner, em uma reintegraqao de posse, 
nao houve resistencia ao cumprimento da ordem 
judicial.

Cumprimento de Mandado de 
Reintegragao de Posse

PolvilhoRua Clementina, 11manha 6118-jan.61
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Solicitados pela Base Ambiental para,deslocar ao local 
do fato e apurar o ocorrido. Depararam com uma caixa t 
com 3 filhotes de andorinha. Diante do ocorrido 
realizaram a reten^ao da caixa e encaminharam.ao 
CEMACAS parque anhanguera onde permanceu aos 
cuidados do vetermano local.

: !l:i Encaminhamento de Animals ao 
CDrgao Competente

18:jan62 :'irde 62 Rua Piratininga, 03 Capital Ville

Hn' m j3* .I-i.R:

Em patrulhamento pelo local do fato e avistaram 03
indivfduos em fundada suspeita, ao avistarem a VTR 
empreenderam fuga pela mata adentro, em buscas pelo 
local foi encontrado uma por?ao de maconha e R$ 8,00 
em especie, e um menor conduzido junto com a avd que 
acompanhou como representante, sendo ouvido e
liberado posteriormente, BO PC 117/2021.__________
Solicitados via CECOM e realizado consulta de 
emplacamento sendo cosntatado como produto de 
roubo (Perus/SP) BO PC. (QWX9490)

63 18-jan. tarde 63 Objeto Encontrado Localizado Rua das Goiabeiras, 116 Cimiga

64 19-jan. manha Veic. Local. Recup/Apreendido64 Rua Bernardino de Campos, 84 Polvilho

i#
19-jan,

M .IS

Mmar-
tarde 65.

il
mmm

Captura, Resgate de Animals em Rua c^jn0 .ite Penteado ^anes,
m:5;

65II
Patrulhamento pelo setor do fato, onde depararam 
aglomerado de pessoas, ao notar a vtr tentaram 
empreender fuga, sendo logrado exito em abordar e 
deter um individuo que em revista pessoal foi 
encontrado o valor de R$279,30 notas fracionados, 
vistoriando meihor o local foi encontrado embaixo de 
uma pedago de telha 15 cocaina, 15 crack, 05 maconha - 
sendo apreendido e sendo realizado o BO PC 47/21.

comTrafico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

66 tarde19-jan. 66 Rua Cruzeiro Polvilho

Usar Entorpecente ou Adquirir, Guardar 
ou Substancia que Determine 
Dependencia Fisica ou Psiquica, Trazer 
Consigo, Para Uso Proprio, Utiliza Local de 
que tern Propriedade, Posse, 
Administragao,

Patrulhamento pelo local do fato foi abordado um 
individuo em fundada suspeita e lograram exito na 
abordagem em localizar com o proprio 7 porgoes de 
maconha e R$ 50,00, 2 celulares, BO PC 9000007/21 
Ocorrencia transferida de Polvilho para Jordanesia.

67 19-jan. tarde 67 Rua Corumbatai, 583 Polvilho
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Solicitados via Base Ambiental para deslocarao local do
fato e depararam com a entrega deum animal silvest 
Sagui ferido, (atropelado) Foi levado ate a base para . 
pernoitar; encaminhado ate o CEMACAS 
oosteriormente.

Uti is
rem&i................ .........

Captura, Resgate de Animais em
Situagao de Risco

i^i

JordanesiaRua Sparta, 160

■ |:i : lijilii'
tarde 6819-jan.68 Si?

Mplpl?BBSi- 1! ■ ’ -= SSIfSSIfjI
Solicitados via CECOM para averiguar o fato de que
adentrou no municipio urn veiculo for cargo 1622 com 
denuncia de roubo no Rio de Janeiro, patrtulhamento 
realizado com vistas ao veiculo e pelo local do fato foi 
logrado exito em abordar e verificar que se tratava de 

equivoco e que nao foi realizado o procedimento de 
baixa da queixa de roubo, apresentado na DP de 
Francisco Morato BO PC 125/21 sendo liberado para o 
condutor do veiculo.

JordanesiaRua Leopoldo VoguelVeic. Local. Recup/Apreendidomanha 6920-jan.69 urn

6 patrulharnento PPlo.local dofato o quaiforam ;

v i pfaxe. foi apresentadp em Francisco tVl6rato:i24/21. :

srw,„™ • ' Afogamento Sitio Juquiri, 140

__________________ [_______il .

■If
,Ef

111111
Vander-Santos7171 Acionados via CECOM para atender a uma 

desintelgencia, pelo depararam com a vitima que narrou 
que por motive de ciume seu companheiro Ihe agredira 
e ainda Ihe bateu a cabega na parede, ocorrencia 
apresentada na DP Francisco Morato e que foi realizado 
o BO PC 127/2021 - permancendo o autor a disposigao

'venidadas„s56 f-
Benedlt0 :^tura err outrQ. 

" ——— Patrulhamento pelo local do fato foi avistado urn
individuo que ao notar a presenga da vtr demonstrou 
nervosismo encejando assim na abordagem, em revista 
pessoal foi localizado a quantia de R$ 92,00, (nao 
descreve a procedencia) localizado tambem 09 cocaina, 
1 crack, 1 maconha, BO PC 48/2021 pemancendo o a 
disposigao da justiga.___________________________

ro
"O

Infragoes Contra a Mulher (Viol. 
Dom.)

03 PolvilhoCU3 Rua Chavantes7221-jan. Z!72
T3
ro
E

______________

mi

Trafico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar,
Fabricar, Adquirir, Vender, Expor a 
venda ou Oferecer, Fornecer ainda 
que Gratuitamente, Ter em Depbsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

PolvilhoRua Chavantes, 49manha 7421-jan.74
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Em patrulhamento pelo local do fato, foi apurado a
construgao de garagem para guardar o veiculo que 
pernoitava na rua e ao questionar sobre a 
documenta^ao relatou que nao possufa e que foi 
orientado e interromper a obra e procurar urn orgao 
para regularizacao.

75 21-jan. tarde 75 Outras A<p6es de Defesa Social Rua Fernao Dias Polvilho

Patrulhamento de rotina ao avistar urn indivfduo de 
shortes azul e camiseta branca saiu em desabalada 
carreira e ao desembarcar da vtr o indivfduo dispensou 
uma sacola e saiu rumo ignorado e ao verificar o 
conteudo da sacola hayiam 137 pinos de cocafna. 
Conduzidos ate a DP onde foi realizado o BO PC 131/21. 
Em patrulhmento pelo setor onde foram acionados por 
municipes para atender a uma ocorrencia, pelo local 
apururam que, urn indivfduo havia sido atropelado por 
onibus, devido a ter passado por mal subito vindo a cair, 
socorrido e conduzido ate ao Hospital Regional e 
permanecendo em observafa, BO PC 133/2021.

Avenida Dr. Jose Luiz Leme 
Maciel, s/n

76 21-jan. tarde 76 Objeto Encontrado Localizado Jordanesia

Rua Vereador Joaquim Pereira 
Barbosa, 90

77 22-jan. manha 77 Atropelamento Jordanesia

S' -If ::i
k::;:* ft -«mSM ivlli1m1 *
iftl

Recolhimento de An,.a, SHvestre Avan,da das Nascentes, 12^

; Em patrulhamento depararam com uma eaiola 0„rt,

. *

encaminhada ao CEMACAS orgao competente. , ,

Patrulhamento pelo setor, onde depararam com 2 
indivfduos em urn motociclo, dado ordem de parada 
mas que nao foi obedecido e apos breve 
acompanhamento logrando exito em abordar e deter, 
foi constatado que os ocupantes nao portavam 
documentos e que o condutor nao possuia CNN, sendo 
acionado o depto de transito e realizado a apreensao do 
motociclo e levado ao patio em Caieiras/SP.

1Sllii
78

piS
- - ilnlflPi-;

.fti ■> ■ :;H;. ft-- :•
Ill

79 22-jan. tarde 79 Vefc. Local. Recup/Apreendido SaoAvenida das Nascentes, s/n
Benedito

Solicitados via CECOM para atender a uma solicita?ao, 
onde pelo local hi urn acidente de transito sem vftima, e 
que as partes se resolveram pelo local.

80 22-jan. tarde 80 Dano Rua Eliane Ramires de Lima Jordanesia
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Solicitados via CECOM para averiguar uma 
desinteligencia, pelo local do fato foi apurado se tratar 
de que as partes estavam alteradas e que foram 
encaminhadas ate a DP, sendo orientados e que nao foi 
necessario realizar o registro do fato apenas sendo
elaborado o BO GCM. _____ _______________
Solicitados vi CECOM para atender a uma 
desinteligencia, pelo local foi apurado que o irmao 
chegou na residencia embriado, chutando o portao e 
tentando abrir o local a for^a, apos a recusa de sua 
entrada este Ihe iniciou uma serie de amea$as e que 
ambos foram ate a DP, e que foi registrado o bO PC 
141/21.

Avenida Tenente Marques, 
2348

PolvilhoAssistencia a Pessoa81tarde22-jan.81

JordanesiaRua Maria Munhoz Misse, 178Ameaga82noite22-jan.82

Patrulhamento pelo local do fato, onde deparamos com 
urn 2 individuos que ao avistar a VTR empreenderam 
fuga dispensando uma sacola contendo entorpecentes: 
99 crack, 19 cocaina, 28 maconha e 18 skank, realizado a 
apreensao dos objetos e levados ate a delegacia onde 
foi realizado o BO PC 143/21.

Gato PretoRua Bocaina, s/nObjeto Encontrado Localizadomanha 8323-jan.83

Patrulhamento pelo local do fato em que depararam
com 2 individuos garupa e piloto de motociclo, apos 
dada a ordem de palavra e a nao obedeciencia foi 
realizado breve acompanhamento e apos a abordagem 
nda de ilicito foi encontrado, acionado o depto de 
transito e realizado o auto de apreensao e encaminhado 
o motociclo ao patio em Caieiras/SP.

JordanesiaAvenida Luiz Ali Fayrdin, 525Veic. Local. Recup/Apreendido84manha23-jan.84

Patrulhamento pelo local do fato em que depararam
2 individuos garupa e piloto de motociclo, aposcom

dada a ordem de palavra e a nao obedeciencia foi 
realizado breve acompanhamento e apos a abordagem 
nda de ilicito foi encontrado, acionado o depto de 
transito e realizado o auto de infragao e realizar a 
apreensao do veiculo encaminhado ao patio em 
Caieiras/SP.

JordanesiaRua Jose MendesVefc. Local. Recup/Apreendido85tarde23-jan.85

Solicitado pelo CECOM para atender a uma solicitagao, e 
pelo local depararam com a vitima que havia tentado 
contra sua propria vida, atendido pela ambulancia 11, 
ate o hospital regional.

PolvilhoRua das OrquideasSuicidio Tentado86tarde23-jan.86
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Em patrulhamento pelo local do fato momento em que 
um veiculo realizou a ultrapassagem pelo acostamento, 
foi dado voz de parada com todos os procedimentos de 
praxe sinais luminosos e sonros, contudo este se dirigiu 
ate sua residencia, pelo fato de estar alterado e ainda 
por resistir foi conduzido ate a delegacia e foi lavrado 
BO PC de embriagues ao volante e resistencia,
permanecendo a disposigao da justica. _________
Guarnifao foi deslocado ate o local do fato sendo 
constatado volume de som alto, que os munfcipes se 
apresentarem para representar em desfavor dos 
autores. Na delegacia foram orientados a registrar o fate 
posteriormente.

Avenida Juvenal Ferreira dos 
Santos

88 23-jan. noite 88 Resistencia Centro

<TJ
TJ

(T5
CU3 Avenida Bento de Silva Bueno,89 24-jan. 89 Perturba^ao da Tranquilidade Polvilho-a 216<TJ
E

Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato
onde foram informados pela Chefe ADM do Hospital 
que havia dado entrada um individuo em obito e que 
amigos estavam causando tumulto pelo local, apds 
resolvido o escrivao ad hoc pelo local orientou que 
sendo jurisdi?ao de Santana de Parnaiba devido o local 
do fato._________________

constatado tal fato mas que deoararam dom dua. m

_______ “ ° ”r,"CE“

Morte a Esclarecer ou Encontro 
de Cadaver

Avenida Bento de Silva Bueno,90 25-jan. manha 90 Polvilho22

i m31 _ 81T_7~
______________________

Apds solicitafao via CECOM para deslocar ao local do 
fato e apurar o ocorrido em que foi logrado exito 
abordar e deter 2 individuos em um veiculo 
deles portava arma de fogo calibre 38 de numera?ao 
raspada, quantia de R$ 2.187,50 um pino de cocaina que 
conduzidos ate a delegacia onde foi lavrado o BO PC 
155/2021, e o veiculo foi liberado para a genitora.

de Oliveira, 726 porvolta do dia 23/01 e que aparentementesao da
 especie figueira.

em
Porte (legal de Arma de Fogo de 
Uso Permitido

Avenida Jose Marques Ribeiro,92 25-jan. manha e que um92 Guaturinho360

S®8R5f

93 Corte/PodadeArvore

;?ii*
fL,-Ur

25-jan. manha
U n%te"U r UK

93

M Km
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Em apoio ao departamento de fiscaliza?ao Agente 
Marcos, juntamente com com o depto da defesa civil 
para retirar urn trailer em situa?ao irregular, o qual 
transcorreu sem novidade. 

Avenida Dr. Jose Luis Leme 
Maciei,

JordanesiaApoio aos demais drgaostarde 9425-jan.94

. ■., •Aguilar/Meriene?5j5-ian.9S
Trafegavam pela via publica quando colidiram entre si, o
vitimido foi socorrido ate o Hospital Regional a outra 
parte permaneceu no local ate o deslocamento para a 
DP elaborando o BO PC 65/2021.

PolvilhoAvenida Bento da Silva BuenoAcid. Trans, c/Vftimatarde 9626-jan.96

Rua.Ul

. :I
a:

Patrulhamento pelo local do fato, avistaram urn 
aglomerado e ao avistarem a vtr empreenderam fuga e 
logrando exito em acompanha-los e dete-los, em busca 
pessoal foi localizado no bolso da bermuda a quantia de 
R$48,80 e o outro urn aparelho cell nokia, sendo 
localizado uma sacola plastica contendo 118 crack, 69 
cocaina, 26 maconha, 2 skank, 5 haxixe e apos 
questionar os proprios assimiram a mercancia dos 
ilicitos, BO PC 164/2021permanecendo a disposi?ao da 
justi^a.

Trafico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

Rua Barbara Cristina Borba 
Santos, 15

Polvilhotarde 9827-jan.98

Patrulhamento pelo local do fato e que depararam com
um motociclo placa HCT8645, seno que o veiculo 
apresentava obices administrativas, agente de transito 
pelo local realizou a infragao de transito e o veiculo 
conduzido ao patio em Caieiras/SP. ______________

JordanesiaRua OurinhosVeic. Local. Recup/Apreendido99tarde27-jan.99

■ mis_ _

iilliii 
IlsSSI

.. 1 ■HiJ ■” l iv ■' liim Solicitado pelo municipe e relata estar sendo amea?ado, 
declara que teve prejuizos em sua barraca e que foram 
conduzidos at6 a DP lavrado BO PC 171/21.______

'':

JordanesiaRua Joaquim Janus Penteado101 Ameagamanha28-jan.101
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Soljcitados via Base Ambiental para deslocar ao local da 
fato e depararam com um individuo realizando 
bosqueam.ento, solicitado do.cumento.de autorizagao e 
Possuia apenasum contrato. Diante do ocorrido foi 
solicitado qua interrompesse'o trabalHo e procurar os 
orgaos de-competencia para autorfeacaa; '"'
Solicitados via Base Ambiental para deslocar ao local da
fato e foram informados de que um trariseunte 
encontrou 8 filhotes de marrecas silvestres na beira da 
estrada, para evitar mau maior recolheu e entregou no 
base operacionai e que foram recolher para 
^qvidenciasa|lfsw^a^g^aBfe^gi:K^':jsyia:m 
Acionados para realizar a captura de um animal silvestre 
gamba que adentrou em uma area de produgao, apos a 
retengao foi solto em seu habitat natural por nao

111

ijpp ISP Mill 1- i;-
Outros Procedimentos 
Administrativ

11
Rua Miguel Amud, s/nmanha 102102 28-jan. Ill

Poivilhoos ii: 1II?H;; II anii il;m:1 IS :;|l
IImu _______________

I",
II ;' : ......ii:r ...• :::".

Si mii®?: ■

1 ailwI'I-’xbI!1;1 *

-m i- i z im
Recolhimento de Animal Silvestre

Ill*■■

103 ;
is a ==•Avenida Tenente Marques, 

3698
23-jan-. Iftarde103 ili' a-

pa-|
IJplFaa

Poiviiho111 ri ll•111 •SiteII -mm iiIIIS - Ilfiii...
S ill 9‘ m— 1ii®11 illll Irx»; il : tmsm iWv::;SSKil 111Avenida Vereador Joao 

Cardoso, 2
Recolhimento de Animal Silvestre
'

104tarde iif-a104 28-jan ii, Poivilho11 1 p? •i:M;'■■■

ilii 1 apresentar ferimentos.
Em patrulhamento pelo local, depararam com um 
individuo solicitando ajuda e foi realizado a consulta 
sendo acionado seus familiares o qual vieram busca-lo.

■Xiliissi

Avenida Tenente Marques, 
1400

105 28-jan. noite 105 Pessoa Localizada Poivilho

Patrulhamento pelo setor e depararam 
estabelecimento bar em funcionamento desrespeitando 
o decreto municipal (pandemia), foi solicitado 
encerramento das atividades e este se recusou e disse 
que iria continuar as atividades.

com umOutras Infragoes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz 
Publica

Avenida Deovair Cruz de 
Oliveira, 137

106 28-jan. noite 106 Jordanesia

m
. ■1 Bis; MSr Patrulhamento pelo local do fato, depararam com uma 

ave urubu caida ao chad, ferida devido a um cheque 
eletrreo, realizado o resgate e encaminhada ao parque 
anhanguera ficando aos cuidados dos responsdveis, i: 
Solicitados via Base Ambiental e pelo local do fato 
depararam com o individuo construindo

111 Issisiirm :: il1 '1 ixi: ■■107 manha29-jan Recolhimento de Animal Silvestre107 Rua das Salvias m npolviihor :: i mi;!M
■

if!" .

.. ^ uma casa, que
foi realizado o parcelamento irregular do solo, cortando 
10 arvores nativas, por nao possuir documentagao foi 
orientado a interromper as obras e procurar o orgao 
competente de autorizagao.

ik108 29-jan. manha 108 Outras Agoes de Defesa Social Rua Mongagua, 09 Ponunduya

Trafico de Entorpecente, Importar, ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever Ministrar ou Entregar

Patrulhamento pelo local do fato onde lograram exito 
em abordar e deter individuos envolvidos 
mercancia de ilicitos, foram apreendidos 78 cocaina, 33 
maconha, 44 crack, 03 haxixe, 02 ecstasy, 02 langa 
perfume, os envolvidos permanceram a disposigao da 
justiga.

com
109 29-jan. tarde 109 Rua Silverio Augusto Tavares Poivilho
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Acionado por GCM para deslocar ao local do fato e 
depararam com um indivfduo em cenas obsecenas, 
diante do ocorrido foi conduzido ate a DP onde foi 
lavrado o TC 9000009/21

Em patrulhamento pelo local do fato, foi apurado 
acidente de transito HRR2553, onde foram acidentados 
02 adultos, 02 criangas, conduzidos ate a UPA de 
Jordanesia e apos atendimento pelo fato de ser 
procurado condutor foi conduzido ate a DP para 
cumprimento do mandado BO PC 176/2021.

Pra^a Jose Rodrigues do 
Nascimento, 30

CentroAtentado Violento ao Pudor110tarde29-jan.110

'

tarde 111 Recolhimento de Animal Silvestre 

.____________ _________________

III*Hi*
111: 29-jan.
-jpsilpsis

i '1 I um

Lesao Corporal Culposa na 
Direfao de Vefculo Automotor

PonunduvaRua Bragan^a Paulista112tarde29-jan.112

Solicitados via CECOM e deslocaram ao local do fato 
onde depararam com aglomeragao de pessoas e ainda 
uso de entorpecentes, apos verificafao e nada sendo 
encontrada, memento em que um dos individuos 
efetuou xingamentos para a guarnigao, sendo conduzido 
ate a DP e realizado BO PC 9000010/2021.

Em deslocamento para apoio, durante o percurso houve 
acidente, a vtr atropelou um cachorro, que foi 

levado para a clinica no bairro Polvilho, prestando os 
socorros mas que o cachorro veio a 6bito.

PolvilhoRua Pedregulho, 22Perturba^ao da Tranquilidade113noite29-jan.113

Viela da Rua Gonpalina Dantas 
de Oliveira, 726

um
PolvilhoAtropelamentomanha 11430-jan.114

■115 30-ja, 

____ _

I
115pap

It^ Iii - __ _sasKiiis

Alves / Castro116116 30-jan.

«j*l . ' ' E ihamento de Animals ao ^11 i= cr .
®11Hi 1®

in
IliJSk'Hii

_________
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Solicitados via CECOM para atender a uma solicitafao d'
apoio ao Corpo de Bombeiro, pelo local foi apurado que 
as partes foram atendidas e encaminhadas ao hospital 
regional com escoriagoes leves e provavel fratura no 
pulso esq.
Patrulhamento pelo local do fiato> oncfe4epararam com' 
uma gafola com dispositive decapa, sendo utiliaado 
putra ave para o feito; apos solicitar a docunientapao da

118 30-jan. tarde 118 Acid. Trans, c/ Vftima Rua Charqueada Polvilho

if % mmjilf;
a:

iliii wmm!m
Rua Zoaldo de Campos Pedroso. 
665

119 Reeolhimentd deAnimal SilvestreMS Mian. tarde
PoWi'hoMil

iifitliii____ J

Vftima narra que estava manuseando a arma de fogo de 
um amigo, e que houve urn disparo contras o seu rosto. 
Deslocaram at£ a UPA e que a vftima foi transferida para 
o hospital regional. Apresentado na delegacia sendo 
elaborado o BO PC 181/2021.

120 31-jan. noite 120 Suicfdio Tentado Rua Pompeia Jordanesia
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Local BairroPeriod© Naturezane Data B. O. Resumo da Ocorrencia

Em patrulhameno pelo local do fato, foi avistado urn 
indivfduo que ao notar a presen?a da vtr deu sinais claros 
de nervosismo e ficou assustado, encejando assim a 
ensejando assim a abordagem, sendo logrado exito em 
encontrar entorpecentes em sacola plastica, sendo: 30 
cocaina, 27 maconha, 15 crack, 6 haxixe, 6 skank, L. perf, 
2, ecstasy 02, R$ 125,50 em notas fracionadas e 1 cell 
Samsung, permanecendo a disposigao da justi^a, (ato 
infracional}.

Trafico de Entorpecente, importar ou 
Exporter, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

Rua Silverio Augusto Tavares, 5 Polvilhomanha2-fev. 1211

'• Solicitados pela Base Ambiental para efetuar urn resgate 
de animal pela^Base GCMJoca^dos fatos; send^i uma ave

Barueri para a recolha da ave

PH
|iii ip®,m

Captura, Resgate de Animals em Avenida Arnaldo Rojek, 111122 Jordanesia2 2-fev. farde
situa^ao de Risco

___________

:If.:.

• :

Sclicitacos pe a Base Ambiental para efetuar urn resgate 
de animal pelo local do fato, sendo:logrado exito em

^Madosd^iologaiuliana: :

Tiilllip
TV

i:

iolll i
____________

Rua Esparta, 400
..... i... .... ip®;81 2-fev. 123tarde •.

SI ■■■si s:«1 igi:-;- |
Solicitados via CECOM para dar apoio ao departamento
de trSnsito para remofao de um vefculo obstruindo a via 
publica, sendo removido ao patio em Caieiras/SP.

Apoio aos Demais Orgaos Rua dos Girassois, 25 Polvilho3-fev. manha 1244

iSplicitados via Base ArSibiental para deslocar aolocal del |l| S rkgSffifmwsm Tliim i mEncami.itianiynto de Animois ao 
Orgao Competent6

-..T
Rua dos Geranios, 92 ; Polvilho3-fev. manha 1255 •I. ISiIlSl;

Acionado via CECOM para atendera uma solicita?ao, 
pelo local do fato depararam com a ambulancia e a VTR 
Bombeiro, sendo a vitima socorrida ao Hospital Regional, 
nao houve interesse em efetuar o registro de BO na DP.

Pra?a Benedito Martins da Cruz CentroAcidente com Bicicletatarde3-fev. 1266

parr Lh.mWntn np.n lor.l fetn . rnm „rn
individuo real.zandci a cercamento com arame a area que

local e necessario autbr;iza?ao da PMC em seus orgao 
corr.petenle, sendo realizado a interrjpgao da jbra.

:

Polvilho S I;

T
ilinHi :fe

lltlipg;
Rua Miguel flmud

I: li
'

s; pBii
. -BSI;

. • :

li
Outro? Procedimentos .gsssj::;

— 1.1: 'li
____________ 1; ••-Hv

7 If 127

Y; 1113Si
' .n:.: a* S5 .iRRi.-. ■iS2S5=

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
depararam com uma unidade de resgate UR50203, onde 
socorreram uma vitima para o hospital em Franco da 
Rocha e o condutor foi socorrido at£ o hospital regional 
desta urbe com fraturas, escoriagoes, local preservado 
para pericia BO PC 209/202.

JordanesiaAcidente Trans. c/Vitima Avenida Bom Sucessomanha4-fev. 1288

Patrulhamento pelo local do fato e depararam com um 
acidente de transito local, onde houve um cheque entre 
um veiculo e bicicleta, vitima socorrida para o Hospital 
Regional permanecendo em observagao, foi realizado o
RH PT ?1 ?/?1 Inral nraiuHiraHn nara npnria

Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado

JordanesiaAcidente com Bicicleta4-fev. 129noite9
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Acionado via CECOM para atender a uma solicita^ao, 
pelo local do fato depararam com urn acidente de 
transito e em atendimento a vltima esta a VTR do Corpo 
de Bombeiro UR 05204 que socorreu a vltima te o 
Hospital Regional, estavam presentes pelo local aos 
agentes de transito Paulo e Sergio, onde retiraram os 
vefculos para desobistruir a via publica, lavrado o BO PC 
99/2021

5-fev. manha10 Assistencia a Pessoa130 Avenida Tenente Marques Polvilho

; -I
Rua Lurdes Bueno, 20

■ ii Splicitados pela Base Amblental, pelo local do fato .....
depararam com uma deuncia de maus tratos a animal ■ 
domestico cachorro (enfermo) proprietarfq do animal fob 
orientado a estar conduzindo o animal para c orgao

:;sa.send°°f'entadoquam°a°praz°para

in

f linha
liilii

Outros Procedimentos 
Administrativos jp:

11- b'M|:5-fev. Sao Benedito

.•WMi iii- iisiSjl: iilliliilil# IP Solicitarios peia Base Amblental, pelo local do fato 
depararam com uma deuncia de criagao de (su/nos), e 
que se encontrava nas proximidades de urn cdrrego, com 
descarte de reslduos no referido local, em contato.com o 
proprietario e que apds venfciar a denuncia nao 
procedia, sendo orientado a estar regularizando p quanto 
antes para evitar dblces. , i
Solicitados via Base Amblental para deslocar ao local do 
fato e.depararam com um um animal silvestre gamba no 
telhado de uma residencia, apos contato com a 
solicitante foi realizado a retengao do:animal e 
posterlormente solto em seui habitat natural pelo fato de 
nao apresentar ferimenfosb'- /• ;

ill al Uliiii
Sao Benedito

Outros Procedimentos 
Administrativos

"hWmrivi
111 ‘ lit

simKr'l-imanha 13212 Rua Sao Jorge, 07
%Hii:i:m igfii :

iii
lill

13 manha 133 Soltura de Animais Silvestre5-fev. Rua Vereador Joao Cardoso, 1061 Polvilho

III b1: M:
Usar Entorpecente ou Aquirir,
Guardar, Substancia que Determine 
Dependencia Fisica ou Psiquica, 
Trazer consigo, Para Uso Proprio, 
Utilizar Local de aue Tem

Patrulhamento pelo setor, depararam com 2 individuos 
em um terreno baldio prbximo a escola Emeline na 
abordagem foi encontrado porgoes de maconha, 
conduzido ate o DP onde foi lavrado um BO TC 
900012/2021, sendo liberados posteriormente.

5-fev.14 manha 134 Rua Itajobi, 913 Jordanesia

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
onde depararam com uma vltima de agressao de seu 
marido, com hematomas visiveis, conduzida ate ate ao 
UPA Jordanesia, apos atendimento deslocaram ate a 
delegacia e elaboraram o BO PC 223/202111343/06
Solicitados pela Base Ambiental para deslocar ao local do 
fato, onde depararam com um animal silvestre gamba, 
preso em uma giola, sendo realizado a transferencia e 
solto em seu habitat natural peio fato de nio apresentar 
ferimento.

5-fev.15 tarde 135 Agressao Fisica sem Uso de Arma Estrada Joao Felix, 190 Centro

manha Rua Jean Anastace Kovelis, 4716?; 6-fev. 136 Recolhimento de Animal Silvestre Polvilho

Solicitados pela Base Ambiental para deslocar ao local do 
fato, onde depararam com um reptil cobra coral, 
efetuado a sua captura e sem do liberado em seu habitat 
natural pelo fato de n5o apresentar ferimento.______

manha Recolhimento de Animal Silvestre17 6-fev. 137 Rua da Fartura, 59 Jordanesia
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Ponto de parada pelo setor do fato, dando a ordem de 
parada para um motociclo na cor vermelha, o qual 
empreendeu fuga, em breve acompanhamento logrando 
Sxito em aborda-lo foi constatado que se tratava de 
cores divergentes com os registros, acionado e 
departamento de transito onde foi realizado os 
procedimentos administrativos sendo recolhldo 3o patio
de Caieiras/SP,_____________ ______________ ________
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
apuraram se tratar de uma vitima ferida por disparo de 
arma de fogo, relata que teria entrado em vias de fato 
com a esposa e que veio a efetuar um disparo em su3 
dire^ao, sendo socorrido ate ao UPA Jordanesiae apos 
exames foi transferido para o Hospital em Franco da 
Rocha, local preservado para pericia e sendo elaborado o
BO PC 0^227/21.________________________________
Acionados via CECOM para dar continuidade a uma 
ocorrencia, e que apos a denunica do seguranpa de uma 
fazenda a autora teria retornado para o local e que a 
propria nao ofereceu resistencia e foi conduzida ate a DP
onde foi conduzida atP Mairipora.___________________
Acionados por populares onde pelo local do fato 
depararam com a vitima lesionada na cabepa, sendo 
agredida pelo indiciado e conduzida para atendimento 
medico, realizado BO PC 900013/21

PolvilhoVefculo Local./Rec./Apreendido Avenida Tenente Marques, 26tarde 1386-fev.18

Rodovia Edgar Maximo Zambotto, 
km 36 JordanesiaPosse Irregular de Arma de Fogotarde6-fev. 13919

Rodovia Edgar Maximo Zambotto, 
km 42

Jordanesia06/02/ Homicidio140noite20

JordanesiaRua Etelvino Inocencio da Silva,Vias de fato/Agressao6-fev. noite 14121

Patrulhamento pelo local do fato, sendo que foi relatado
uma atrito verbal entre as partes, luiz Carlos e GCM P. 
Messias, sendo que Luiz desrespeitando a guarni?ao e
que este solicitou a presenpa da PM,_________________
Acionados po municipes que narraram que havia um 
individuo caido ao solo com ferimento no rosto, acionado 
a ambulancia para realizara condupao da vitima ate a 
UPA Jordanesia permancendo aos cuidados local.

Sao BeneditoAtrito Verbal Rua Bela Vista, 7626-fev. noite 14222

Pra?a Benedito Martins da Cruz CentroAssistencia a Pessoatarde 1437-fev.23

;ppspp
ililBilS L

Rua Manila, 10 M ^:; a : ; Ponund,

: isi
Hi SHisssSsilii liMfeMplBhj i

3358 INr1 Iat ■ mmv. tarde24: '

i ig-finats'B- jj' 111 m:£S£aa„as ■aiuisrescomq f
•BOPCZBI/ZOZiH'li

local,dd- .
:

pi-MW-. :a.;

.
' all ;

'aiH11
encaminhado a DP e eiaborado

Polvilho ' ; esquilo ferido, posslvelmente pelo^caes da residSacia,

*
iislisist

55S5

llllll r ■

-riBBai
■

IK
a. in

*
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____________________________
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Patrulhamento peio local do fato onde depararam com o 
motociclo de cor branca, em abordagem local nada de 
ih'cito foi encontrado, e apos identificagao condutor no 
motociclo nao possufa habilitagao por ser menor, diante 
do ocorrido foi solicitado a present da genitora e 
encaminhado ate a DP sendo realizado o TC 9000015/21, 
sendo liberado motociclo e panes.

Ato infracional, Privar Crian?a ou 
Adolescente de sua Liberdade, 
Procedendo a sua Apreensao sem Estar 
em Flagrante de Ato Infracional ou 
Inexistindo Ordem Escrita da Autoridade 
Judicteria Competente

Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado

8-fev. tarde27 147 Jordanesia

111
Hntri-K PrnrpHim#»ntncos... o. -d menfos 
Adminfstrativos

:-H.-,

Rua Jose Dorritci.ano de Lima, 265

'

Patrulhamento pelo local e depararam com descarte de 

aoonado o responsavel do mglo ambiente em que .

:;ur^resarealiMrumproic:odaol;rap3f3'S30
; S

::: ' ;
28 Polvllho Ml

n f- tarde .149 Recolhimento de Animal Silvestre
m Acionados pela Base Arsbledtal para desfopar ao local do

...... fato, onde depararam ro.m unia ave marltaca dc-b'ldaca

____________ 1 ;-P^
-

llUli'il
Solicitadcs via CECOM para onde depararam com urn 
acidente de transito, carro e motociclo, vitimaa foram 
socorridas ao Hospital desta urbe e permaneceram em 
observagao, apresentado na DP e foi requisitado perlcia 
local, BO PC 238/21

9-fev. tarde Acidente Trans. c/Vftima30 150 Estrada Francisco Misse, s/n Centro

Patrulhamento pelo local do fato, depararam pelo local 
do fato 01 gaiola na varanda da residencia, franqueada a 
entrada do.s agentes e constataram que nao havia 
documentapao, diante do ocorrido, foi elabora a 
reten^io da gaiola e encaminhadas ate a mata ciliar onde 
foi realizado as medidas cabiveis.

10-fev. manha31 151 Recolhimento de Animal Silvestre Avenida Aruja. s/n Jordanesia

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
depararam com a solicitante que fora agredida 
verbalmente pelo filho e que agredira verbalmente a 
esposa, diante do ocorrido, foram encaminhados ate a 
DP onde o escrivao Ad Hoc Costa tocou conhecimento 
dos fatos.

10-fev.32 manha Atrito Verbal152 Rua Indiana, casa Jordanesia

gpiUijll
Rua Tucanos 380 Ponunduva

r3o havia documentaCao, diante do ocorrido, foi elabora

_________ Itrsajsssssr—
Patrulhamento pelo local do fato, quando avistaram urn 
indivfduo em fundada suspeita, momento em que 
avistaram a vtr, empreendeu fuga, em incursao aos 
arredores do local, lograram exito em localizar o 
indivfduo que estava de posse de uma sacola contendo 
entorpercentes e valores fracionados referente a 
mercancia de ilfcitos, sendo 174 cocama, 114 maconha, 
136 crack, 25 haxixe, 10 ecstasy, ratificado voz de prisao, 
BO PC 116/21.__________________________

■I'-:;: iiB mi'if' dll Recolhimento de Animal Silvestre33 10-fev. 153 wm
Trafico de Entorpecente, importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar,
Fabricar, Adquirir, Vender, Expor a 
Venda ou Oferecer, Fornecer ainda 
que gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo,
Guardar, Prescrever, Ministrarou 
Entregar

10-fev.34 tarde 154 Rua Candido Rodrigues, 9 Polvilho
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Informa^ao de populares em que deslocaram ao local do 
fato e apuraram com a 'vitima' tentando polar do 
viaduto, em conversa com a vitima lograram exito em 
abordar e deter o indivfduo, conduzido ate ao UPA, 
sendo atendido e apurado de que nao fazia uso de seus 
medicamentos e desencadeou sua fixa?ao pelo suicfdio, 
sendo liberado para o parente responsavel.

JordanesiaRodovia Anhanguera KM 39SuiddioTentadotarde 15510-fev.35

Soliotapoda Base Am&rtal para deslocaraq local do

ut.«„

:■ -..'Ll

mmm I ssSfi
■-L

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
depararam com uma briga entre irmaos, uma delas 
estava com ferimentos e amea?ando a irm§, em consulta 
ao documento foi constatado como procurado, diante do 
ocorrido foi conduzido ao UPA para atendimento onde se 
negou e sendo que permaneceu a disposigao da Justiga 
BO PC 248/2021.

JordanesiaRua Jose Marques Ferreira, 599Foragido da Justigamanha 15711-fev.37

ppi®1SMP!

158'tard -3S

"

illSk B___; r',i : "Mmmill Patrulhamento pelo setor, momento em que avistaram 
um motociclo com 02 indivfduos, apos consulta foi 
constatado que nao possuia CNH e em vistoria foi 
apurado que havia irregularidade, diante do cenario 
foram ate a DP e foi realizado o BO PC 121/2021.

PolvilhoAvenida Tenente Marques,Veiculo Local./Rec./Apreendidotarde 15912-fev.39

Apos denuncia de que estaria havendo mercancia de
entorpecente, avistaram o indivfduo: branco estatura 
mediana, calga vermelha sem camisa que ao notar a vtr 
saiu em desabalada dispensando uma sacola, apos lograr 
exito em localizar a sacola o observar que havia drogas 
em seu interior, sendo: 112 cocafna, 89 maconha, 34 
crack, 07 ecstasy, 15 haxixe, 09 langa perfume BO PC 
122/2021.

PolvilhoRua Gastao Vidigal, 296Objeto encontrado/Localizado160tarde12-fev.40

Patrulhamento pelo setor do fato, depararam com um 
casal em fundada suspeita, sendo efetuada a abordagem 
onde nada de ilfcito foi encontrado e apos consulta no 
celularfoi logrado exito em apurarque o cell da parte 
feminina havia queixa crime, sendo encaminhada ate a 
delegacia e realizado o BO PC 254/2021 - Receptagao.

JordanesiaRua ItajobiReceptagaotarde 16112-fev.41
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Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
onde depararam com a vitima que narrou que seu 
vefculo caminhao havia sido danificado pelo incendio 
criminisamente, que foi avisado por municipe, onde se 
avistou urn vefculo vermelho e 2 indivfduos como 
autores, sem mais, efetuado o BO PC 256/21, e perfcia
pelo pelo local.__________________
Patrulhamento pelo local do fato, onde apuraram que o 
banco de madeira localizado na entrada prinicipal 
encontrava-se quebrado, diante do ocorrido registra-se 
esse fato.

42 13-fev. manha 162 Incendio Avenida Jose Marques Ribeiro, 414 Guaturinho

Rua Constantino Francisco de 
Almeida

43 13-fev. manha 163 Dano Polvilho

Solicitados via CECOM deslocar ao local do fato, ao
chegar depararam com a vitima amarrada pelo conjuge, 
onde foi conduzida ate a UPA de Jordanesia e assistida 
pelo medica de plantao, conduzida posteriormente para 
a DP, que devido a demands de atendimento foi 
orientada a estar registrando o fato posteriormente.

13-fev.44 noite 164 Sequestro/Carcere Privado Rua Corumbataf, 8 Polvilho

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
por se tratar de reincidencia, foi flagrado o comercio em 
desacordo com decreto municipal e que estava 
perturbando a tranquilidade dos vizinhos, foi realizado os 
procedimentos de encerramento das atividades sem 
maiores problemas e providencias cabfveis.

"S
0014-fev.45 3 165 Peiturba^ao da Tranquilidade Rua Alvaro de Carvalho, 9 PolvilhoTOro
E

| I iRlii
47■ Pi

. . -
Realizado urn bloqueio de fiscaliza?ao pelo local,
fiscalizagiofoi realizado a apreensao de 02 motociclos 
com irregularidade administrativas, sendo encaminhados 
ao p3tio do Parana em Caieras/SP

em
14-fev.47 tarde 167 Vefculo Local./Rec./Apreendido Avenida Leopold© Voguel, s/n Jordanesia

Solicitados via Base Ambiental para deslocar ao local do
fato onde foi apurado que se tratava de urn animal 
silvestre filhote de gamba recuperado da via publics, 
diante do ocorrido foi conduzido at£ a CEMACAS onde 
permaneceu aos cuidados da tecnica de plantao local.

Encaminhamento de Animais ao 
Orgao Competente

48 15-fev. manha 168 Rua Pederneiras, 50 Ponunduva

TrSfico de Entorpecente, importar ou
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, Terem Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

Em patrulhamento pelo local do fato, um individuo ao 
avistar a vtr empreendeu fuga, sendo logrado exito 
aborda-lo, diante do ocorrido foi constatado 
bolsos uma sacola plastica com 25 eppendorfes de 
cocafna, mais a quantia de R$205,00 e um telefone 
celular, com a sua apresenta?ao na DP foi elaborado o 
BO PC 128/2021, permancendo a disposigao da justiga.

em
49 15-fev. tarde em seus169 Rua Dracena, 61 Polvilho

Trafico de Entorpecente, importar ou
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor & Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

Patrulhamento pelo local do fato, depararam com 3
indivfduos um fundada suspeita, ouve o alerta da 
presenga da vtr, que a guarnigao teve exito em abordar e 
deter, sendo localizado uma sacola contendo 
entorpecentes: 130 cocaina, 137 maconha, 95 crack, 6 
haxixe, 12 langa perfume, dinhero - R$183,00, 
permanecendo os infratores a disposigao da justiga.

50 16-fev. noite 170 Rua Campos de Jordao, 15 Polvilho
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Solicitados via Base Ambiental para deslocar ao local do 
fato e depararam com a denunica de que urn indivfduo 
estava obstruindo o corrego nos fundos doterreno, 
cbnstru?5es irregulares, partes foram orientadas quanto 
ao processo de regulariza;3o e orientado para deslocar 
ate o setorde fiscalizagao para regularizagao. ;

Outras Infragoes Comuns de Meio 
Ambiente e de Atividade 
Potencialmente Poluidora e/ou 
Degradadoras do Meio Ambiente

Rua Saturnine Alves Teixeira, KM 
41,5

Jordanesia17151 tarde16-fev.

Patrulhamento pelq setor do fato, depararam com urn ;
Bosqueamento de 60 metros, danlficando toda a area, 
havendb corte de 6 an/ores de pequeno porte

PolvilhoRua Anhanguera, s/nOutras Infrafoes Relativas a Flora172tarde •16-fev.52

Polvilho um balde, apos contato corn a solicitante fo, reahzado a.
retengao do animal e posteriormente soltq em seui 
hdbitat natural oelo fato de nao apresentar ferimentos.

: ■'m
js*'i . .......................................

Rua Vereador Joao Cardoso, 2
. ■ "

 ; ' •

PJ3ip Soltura de Animais Silvestre17-fev. nianha 17353
&»

I* if;

veracidades dos fatos, foi realizado a.apreensao das

iiSiM mm 4 Encaminhamento de Animais ao 
Orgao Competente

;; 'PonUnduya

^ Sr :

Rua Monte Aprazivel, 4447419-fev. rnanha54 ii‘L

Solicitados via CECOM e pelo local do fato apuraram que
um individuo estaria retirando material de construgao, 
sendo que seria pela terceira vez e que o diente nao 
reconhecia a compra, foi solicitado que apresenta-se na 
DP sendo elaborado o BO PC 293/2021. 

PolvilhoRua Padre Crispim, 120Estelionatotarde 17519-fev.55

Patrulhamento pelb local do fato, ap6s efetuar

i—rededab3seGcMeenraniinhad"di^°

ill:
:• ■!111

Recolhimento de Animal Silvestre
m

Avenida das Nascentes, s/n - Sao Benedito-19-fe^ 176noite56
II

■ II Em patrulhamento pelo local do fato, depararam com um
individuo caido ao solo, sendo apurado posteriormente 
que a vitima havia colidido com a traseira de uma carreta 
estacionada, acionado o resgate sendo socorrido para 
Franco da Rocha.

PolvilhoAv. das Amoreiras, s/nAcidente com Motocicletanoite 17719-fev.57

Patrulhamento pelo setor do fato, depararam com o
comercio JP Espetinhos em pleno funcionamento, 
solicitado a documentagao bem como o encerramento 
das atividades, proprietirio relncidente neste ato.

-8a PolvilhoRua Alvaro de Carvalho, 9Importunafao Ofensiva ao Pudor17820-fev.58 D

E rsrrrrasr.ts.
responsaveis. 98718 a 98724v ' S;

Kir-: ■ \

„ I-,.,....,—r:: ‘ ^: i
« m

Jordanesia20-fev. rnanha; 11m. pi
lllil _ii: Patrulhamento pelo setor, avistaram um motociclo que

em fundada suspeita encejou na abordagem, em 
consulta foi verificado que estava com problemas 
administrativos, sendo realizado a apreensao do veiculo 
conduzido ate o patio do parana Caieiras/SP.__________

JordanesiaRua Avelino Toledo de LimaVeiculo Local./Rec./Apreendidotarde 18020-fev.60
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Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
depararam com a vitima que narrou que foi agredida 
pelo ex-companheiro, encaminhada ate o hospital 
regional sendo constatados hematomas pelos brakes,, 
inchago no rosto e corte supercflio, permanecendo 
observacao por 2 horas, conduzida at6 a DP sendo 
elaborado o BO PC 298/2021 11340/06, permanecendo a 
disposigao da justiga.__________________
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
depararam com um baile Funk aglomerapao e conforme 
decreto municipal devido a Pandemia COVID-19, sendo 
orientado a estar encerrando as atividades, encaminhado 
ao drgaos competentes.

Agressao Flsica sem Uso de Arma 
- Lei Maria da Penha

61 20-fev. manha 181 Avenida Tenente Marques, 2806 Polvilho
em

Perturba?ao do Trabalho ou 
Sossego Alheio

Avenida Bento da Silva Bueno, 
1118

62 21-fev. noite 182 Polvilho

Patrulhamento pelo local do fato, depararam com
motociclo em fundada suspeita, FKB9650 - sendo 
conduzido condutor e garupa para a DP onde apos 
realizados as pesquisa de praxe foi constatado como 
produto de furto e que nao foi realizado a baixa do 
sistema. Sendo apreendida e conduzida ao patio em 
Caieiras/SP.

um
“S
QO63 22-fev. 183 Vefculo Local./Rec./Apreendido Avenida Tenente Marques, 3151 Polvilho
E

Trafico de Entorpecente, importar ou
Exporter, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente. Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrarou Entregar

Patrulhamento pelo setor, onde as equipes
especializadas lograram exito em abordar 03 individuos 
que tentaram empreender fuga. Na abordagem 
encontraram a quantia de R$210,00 em notas 
fracionadas, e com as testemunhas nada de ih'cito, na 
delegacia foi constatado um mandado de prisao 
desfavor de Anderson Alex Pedroso. Permanecendo a 
disposigao da justiga BO PC 142/2021.

64 22-fev. manha 184 Rua Cruzeiro, 77 Polvilho

em

Solicitados pela assistencia social Flava, onde um
morador nao portava documentos e que nao se lembrava 
do nome, conduzido ate a delegacia para realizar sua 
identificagio e que nada constava em desfavor BO PC 
309/2021.

Rua Antonieta Pasquarelle 
Penteado

65 22-fev. manha 185 Assistencia a Pessoa Jordanesia

Patrulhamento pelo local do fato, foi avistado 
pessoa do sexo feminino que demonstrou nervosismo 
encejando assim na abordagem policial, devido 
volume disforme em sua cintura foi solicitado para 
averiguar e constatado uma sacola envolta da cintura 
contendo entorpecentes, sendo 8 cocaina, 21 maconha, 
44 crack, 01 haxixe 1 skank mais R$100,00 em notas 
fracionadas, conduzida ate a DP sendo elaborado o BO 
PC 144/2021, permancendo a disposigao da justiga.

Solicitados via Base Ambiental, pelo local do fato e foi 
devido o latido dos caes foi constatado uma serpents 
tipo cobra cega atras do tanque de lavar roupas, 
realizado sua captura e solto em seu habitat natural, pois 
nao apresentava ferimentos.

umaTrafico de Entorpecente, importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente. Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

a um
66 22-fev. tarde 186 Rua Cruzeiro, 15 Polvilho

W 1.11
67 me, noite

: ffi:F l/ T
tW'r

Captura, Resgate de Animals em 
situagao de Risco

- Billa; % :: iisas

187 Rua Itobi, 359 PolvilhoV i

::
:v.
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Em patrulhamento pelo local do fato, foram noticiados 
que urn veiculo estaria em estado de abandono e sem 
placas, pelo local confirmaram a situagao e em consulta 
constataram produto de furto, em contato com 
autoridade policial deliberou pela lavratura do BO PC 
319/2021. .

JordanesiaAvenida Adamo Zambelli, 420Objeto Encontrado/Localizadomanha 18823-fev.68

Acionado via CECOM e pelo local do fato depararam com
o veiculo que constava como produto de roubo, com os 
procedimentos de praxe, foi realizado a vistoria do 
veiculo e nao havia ninguem, em consulta com o 
monitoramento veicular foi constatado como roubo de 

sendo as vitimas encontradas na cidade de Barueri,

Sao BeneditoRodovia SR 330 km 44Roubomanha 18923-fev.69
carga
sendo apresentados na DP Jordanesia.

19070 • : -SolicitFH^=EEEEEbM__ill
71
ii

i:

Ii Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
onde a vltima relatou que o paciente estava alterado 
vindo amea?a-la, vltima nao manifestou interesse em 
realizar o registro do ocorrencia, onde realizara 
momento oportuno.

PolvilhoAvenida Bento da Silva Bueno, 22Ameaga192noite23-fev.72 em

Solicitados via CECOM para atender a urn chamado, pelo
local do fato foi apurado que: havia aglomera?ao no 
local, o suposto autor Vinicius e a suposta vltima 
Rhayssa. Foi acionado o conselho tutelar comparecendo 
ao local Damiao

-8moa CentroRua Antonio Esparrinha, 59Estupro19324-fev.73
£

Guarnipao pelo local apurou que, pelo local do fato foi o
condutor do veiculo relate que aciocou a seta e fez a 
conversao, o motociclo bateu na lateral esquerda do 
veiculo vindo a ferir-se. Diante do ocorrido foi conduzido 
ate a DP realizado o BO PC 153/2021,

PolvilhoAvenida Tenente 927Acidente de Trans, c/ Vitimamanha 19424-fev.74

Guarnipao do periodo noturno compareceu ao local para
averiguar uma posslvel perturbapao do sossego, durante 
o periodo de 03 plantoes 09,10,11 nada foi constatado. O 
subcomandante deslocou durante o periodo diurno e em 
conversa com o proprietario foi nada foi constatado e o 
prdprio relatou que desconhece tal atividade em seu 
estabelecimento. Proprietario foi orientado a estar 
regularizando a documentapao no orgao competente.

PolvilhoRua Oswaldo Vallejo, 33Perigo de Desabamento195tarde24-fev.75

Patrulhamento pelo setor com vistas ao transito e
fiscalizapao de motociclos, foi avistado o motociclo placa 
EVW6529, cor vermelha, e em consulta foi apurado que o 
condutor nao possuia habilitapao, sendo realizado os 
procedimentos admnistrativos e veiculo recolhido ao 
patio em Caieiras/SP.______________________________

JordanesiaRua das Cisalpinas,Verificar como ficou196tarde24-fev.76
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Solicitado via CECOM, deslocaram ao local do fato onde 
apuraram que Sidnei manteve urn relacionamento com 
Marileide, e com o termino do relacionamento relata 
esta sofrendo amea?as e causando transtorno em seu 
local de trabalho, sofrendo amea?a injusta e grave, sendo 
apresentado na DP e elaborado o BO PC 329/2021.

Avenida Joaquim Soares Araujo,77 24-fev. tarde 197 Ameaga Jordanesia que301

Patrulhamento pelo local do fato, deparamos 
motocido caido ao solo e seu condutor se queixava de 
dores, resgate pelo local encaminhou a vftima para o 
hospital regional, e que seu veiculo ficaria no posto da 
GCM PA-1 com as chaves

com um
78 24-fev. noite 198 Acidente de Trans, c/ Vftima Avenida Tenente Marques, 1850 Polvilho

Solicitados a base ambiental para desiOcar ao local do
fato e realizar o resgate de um filhote de animal silvestre 
gamba, sendo levado para a rnata clllar em Jundiaf/SP.
Patrulhamento pelo setor do fato, avistou um individuo
que apds avistar a VTR demosntrou nervosismo assim 
encejou na abordagem, o qual foi logrado §xito na 
abordagem em seu bolso uma por^ao de maconha, 
em varredura pelo local localizaram na lata de lixo uma 
sacola contendo entorpecentes e em entrevista declarou 
que estava realizando a venda das drogas, sendo 
localizado: 69 maconha mais uma sem seu bolso, 21 
crack, 04 haxixe, 3 cocaina, 1 ecstasy, 3 langa perfume, 3 
skank, R$ 307,00 notas fracionadas. que apos os fato 
conduzido ate a delegcia e que pela autoridade policial 
doi ratificada a voz de prisao, BO PC 339/2021 -

79 25-fev. tarde 199 Recolhimento de Animal Silvestre Rodovia SP 330 km 39 Jordanesia

Tfifico de Entorpecente, importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

in que
T3

£,80 26-fev. 2003 Rua Cruzeiro, 18 Polvilho"O
TO
E

permanecendo a disposicao da justice.
Em patrulhamento pelo setor do fato, em incursao pelo
local avistaram 02 individuos em fundada suspeita, sendo 
logrado exito em realizar a abordagem. Com um deles 
havia a quantia de R$ 75,00 reais em notas fracionadas e 
o outro em declarou que estava ajudando nas vendas, 
em varredura pelo local lograram exito em localizar uma 
sacola pISstica contendo 24 cocaina e 9 maconha, 
apresentado na delegacia e apurado os fatos foi 
ratificada a voz de prisao sendo realizado o BO PC 
193/2021 permanecendo a disposicao da justifa.

Trafico de Entorpecente, importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar

81 26-fev. manha 201 Rua Chavantes, 88 Polvilho

Em deslocamento para apoio, depararam com
acidente de transito sem vitima, um dos veiculos foi 
abandonado pelo seu condutor sendo o causador, 
consulta pelo sistema foi constatado como produto de 
roubo, o proprietario do veiculo compareceua ao local e 
as partes foram conduzidas a delegacia, o qual nao foi 
informado o BO PC, o veiculo entregue ao proprietario 
sendo que foi subtraido celulares, notebook Samsung,

| cnh, passaporte e o cell da empresa da vftima.

um
ro

T3
emro

Ofl82 27-fev. 202 Acidente de Trans. s/Vitima Avenida Tenente Marques, 2805 Polvilho"Ora
E
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Acionados via CECOM para atender a uma solicita?ao de 
medida protetiva contra a filha, e que ela tinha for^ado a 
entrada pelo portao, em que ao informar a invasora do 
fato, esta narrou que nao deu importancia e que 
descumpriu a ordem juducial, sendo conduzida ate a 
delegacia e que foi lavrado o BO PC 351/2021, 
oermanecendo a disposipao da justiga.

Desobediencia a Decisao Judicial 
sobre perda ou suspensao de 
direito

CentroRua Antonio Lemos de Souzamanha 20327-fev.83

Acioando via CECOM para atender uma possfvei invasao
a resid§ncia, pelo local foi localizado a pessoa de 
Edmilson que estava atordoado e molhado, pois acabara 
de sair do corrego, relata que estava fugindo de pessoas 
que queria mata-lo, conduzido ate a UPA de Jordan^sia e 
atendido pelo Dr. Bruno, em consulta a rede social, foi 
logrado exito em localizar urn amigo o qual foi busc4-lo 
na sede da GCM base Jordanesia

Avenida Antonio Candido Machado JordanesiaPessoa Localizada204manha27-fev.84 s/n

Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato e
apuraram que ofilho do casal estavam discutindo e no 
calor da discussao agrediu na face seu avo, diante do 
ocorrido foram conduzidos att§ a delegacia e pelo local 
PC Lai's questionou as partes e entao a vftima resolveu 
nao registrar o fato, sendo apenas orientadas.

JordanesiaRodovia SP 354 - KM 42Vias de fato/Agressao20527-fev. noite85

Cristovao / Porto20686

____________________. i i



I
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAJAMAR Estado de Sao Paulo Estatistica de Ocorrencia - Margo de 2021

Local BairroPeriodon° B.O. Natureza Resumo da OcorrenciaData
Soliditados via Base Ambiental para deslocar ao Icoal
do fato, e depararam com um rSptil tipo robra coral 
em Aim recipienle plasdcb, realizarama retenfiSo e 
pejo fato de nao apresentar ftrimentos foi solto em sea 
habitat natural. 

manha; Rua Avar^, 71; GuaturinhoSoltura de Animais Silvestre1-mar. 2081

Patrulhamento pelo local do fato e depararam com 5
indivi'duos saindo do local, pelo fato de ser conhecido 
nos meios policiais por consumo e venda de 
entorpecente, encejou assim na abordagem e um dos 
indivi'duos foi conduzido para a delegacia, sendo 
liberado posteriormente.

Averiguagao de Pessoa ou 
vei'culo em fundada suspeita PolvilhoRua Cruzeiro, s/nmanha 2092 1-mar.

Coni pare if e a.Base Ainbiental a parte Juliana, narrando
quo estava aiimentando 4 animals silvestres gamb^s, 
par nad haver mai$ cpndifbes de dar cuidados 
resolvou entrc-gar os ammais e diante do ocorrido foi 
conduzido para a mata ciliar em Jundiaf 
permanecendo aos cuidados dostecnico'sde plantao.

Encaminhatnento de Animais ao 
Orgao Competente Avenida Adamo Zampelli, 362 lordanesia3: 1-mar. tarde 210

Em patrulhamento pelo setor do fato, foi logrado exito
em notar que 0 banheiro ptiblico localizado no local do 
fato havia sido danificado. Diante do ocorrido foi 
tornado as devidas providencias.

Avenida Juvenal Ferreira dos 
Santos Guaturinhomanha 2114 2-mar. Dano

Solicitado via CECOM para deslocar ao local do fato,
depararam com a vftima que uso de medicamentos 
controlados, chegou em sua residencia alterado e 
ateou fogo nas roupas das filhos e em sua, 
posteriormente ingeriu uma cartela do medicamento - 
Atenolol, vindo a perder os sentidos, acionado a 
central de ambulancia e conduzida ate ao UFA em 
Jordandsia, sendo atendida pelo Dr. Jorge Luiz, 
permanecendo em observafao, apresentado os fatos 
ao escrivao que elaborou 0 BO PC 365/2021. 

JordanesiaRua Cajati, 148manha 212 Suicidio Tentado5 2-mar.

Acionados via Base Ambiental para deslocar ao local
;do.fato e depararam. com uma cobra tipo jararaca, 
sendo realizada a retenpao e pelo. fa to denabestam 
fends fof soTta em seu habitat natural, " \

11
Recolhimento de Animal ' ■-
v i \ , s sX
Silvestre;

Avenida Dr. Antonio J0H0 Abdalla,'manha
M

Jordanesia2-mar.I 6 213
V %yyy

Patrulhamento pelo local do fato e depararam com 1 
indivfduo, que ao avistar a viatura empreendeu fuga 
pela vegetafao local nao sendo possivel realizar a 
abordagem, realizado uma varredura pelo local de 
imcio do fato, lograram exito em localizar uma sacola 
plastica contendo 22 porpoes de maconha, diante do 
ocorrido, deslocaram para a delegacia e apos narrar o 
fato, foi realizado apreensao dos objetos - BO PC 
366/2021

CimigaRua Tres, 89Objeto Encontrado / Localizadotarde 2147 2-mar.

1 Adonadosvia BaseAmbiental para desldcarao local
do fato e depararam coin um animal silvestre tipo 
lagarto de peqttenO potte, ’SCtido rCahzada a retedfao e 
pelo fato de nao estar fendo foi solta em seu habitat 
natural.

m '■ ■

Recolhimento de Animal 
Silvestre nL I 1

b';

Rua Antonio d^Barros, Jordanesia215 11 ‘^-mar. ittrdfe:

<3
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Patrulhamento pelo setor do fato, avistaram um 
indivfduo conduzindo o motocicio e realizando 
malabares com o motodclo, realizado a abordagem foi 
constatado quo o proprio nao possula habilita^ao enao 
portava documenta^ao veicular. Foi realizado os 
procedimentos de praxe e o veiculo foi recolhido junto 
ao patio em Caieiras/SR 

Veiculo Locaiizado/ 
Recuperado/ Apreendido9 2-mar. tarde 216 Rua Vereador Jose Mendes, 410 Jordanesia

Acionados via CECOM para deslocar ate a UFA de 
Jordanesia para atender ao chamado de agressao sem 
arma, apos contato com a vftima assistida pelo Dr.
Raul, foi conduzida ate a delegacia sendo elaborado BO
PC 383/2021.__________________________________
Patrulhamento pelo local do fato depararam com 02 
individuos que ao avistar a vrt tentaram empreender 
fuga, contudo foi logrado exito em aborda-los e deter, 
em revista pessoal foi encontrado uma por^ao de 
cocafna e a quantia de RS168,10 em notas fracionadas, 
realizando varredura pelo local foi encontrado uma 
sacola cotendo 99 cocaina, 63 maconha, 50 crack, 5 
skank, 1 haxixe, 4 lan^a perfume, apos questionar 
sobre os entorpecentes relataram estar realizando a 
mercancia, diante do relate, foi dado voz de prisao e na 
delegacia foi ratificado pelo delegado e realizado o BO 
PC 178/2021, permanecendo a disposicao da justica.

Rua Aparecida Delfino de Morais, 
10A10 3-mar. 217 Agressao Fisica s/ uso de Armanoite Jordanesia

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

tarde11 4-mar. 218 Rua Cruzeiro, s/n Polvilho

Em patrulhamento pelo local do fato, por volta das 
20h30, o agente orientou proprietario a encerrar as 
atividades, porem por volta das 22h30 havia um 
veiculo obstruindo a visao da porta. Constatado queo 
priopriet&rio nao encerrara as atividades, momento 
em que chegou um motoboy onde realizara a ultima 
entrega, solicitado a fiscalizafao no loca por6m nao 
obtiveram exito.

12 6-mar. noite 219 Desobediencia Avenida Waldemar Meira, 844 Polvilho

Solicitados via CECOM para comparecer ao local do 
fato onde haviam v&rias pessoas participando de uma 
festa, devido a quantidade de pessoas foi solicitado 
apoio, comparecendo as vtr 35, inspetoria e outros 
GCM, neste instante o Inspetor foi dialogar com o 
responsavel do evento e que teriam que encerrar as 
atividades, os participantes iniciaram a discussao e em 
dado houve vias de fato, onde os GCM foram agredidos, 
a Equipe especializada ROMU com as vtrs 02,03,04 e 
05 dispersando os brigoes e abordando 06 individuos 
e conduzidos para a delegacia, sendo lavrado o BO PC - 
9000022/2021.

13 7-mar. Perturbagao da tranquilidadenoite 220 Rua Lisutania, 2 Ponunduva

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
de pronto conversaram com o GCM Piva, onde relatou 
que nao havia acontecido nada apenas uma discussao, 
em seguida a esposa fez contato e relatou que estava 
na casa da vizinha. Pelo local conversaram com a 
esposa, onde relatou que tinha sido amea^ada de 
morte e que ele teria quebrado alguns objetos da casa, 
o filho de 13 anos pulou a janela e que ela foi atras, 
mas que foi para outra vizinha._________________

-a
TO
CO14 8-mar. 221 Ameagap Rua Louveira, 34 Ponunduva

13
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Solicitation via Base Ambieatal para deslocar ao local 
do fa to e foram informados que havia uma ronstruf ao 
irregular no local, verificado o fato tratava-se de uma 
Sreaem justifa (esbulho pccessdrio} ambas os 
envoividos estavarr rcpresentados por advogados. 
apos verificatao foi sohdtados para realizar o 
destnonte; a outra disse que estava com sujeira pda 
local.. ' •.

y&'-.

Outros Procedimenros 
Administrativos

Avenida Dr. Antonio Jdao Abdalla,manha; 22215 8-mar. Centm i400
WrfM-

Patrulhamento pelo setor do fato, adentraram pelo 
local e avistaram um indivfduo manipulando uma 
sacola plastica, que ao notar a aproximayao daviatura 
tentou empreender fuga e foi logrado exito em realizar 
a abordagem. Durante a revista pessoal foi localizado a 
quantia de R$ 85,00 em notas fracionadas, a carteira 
de cigarro contendo 7 ependorfes de cocaina, 5 pedras 
de crack e a sacola contendo 92 maconha, 27 maconha, 
61 crack, 1 ecstasy, 1 haxixe, questionado sobre o 
conteudo declarou que estava vendendo drogas por 
falta de opyao de trabalho, conduzido para a delegacia 
foi ratificada a voz de prisao, BO PC 184/2021 
permanecendo a diSposiydo da justiya.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor d Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em depdsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

tarde8-mar. 223 Rua Cruzeiro, s/n Polvilho16

Gouveia / M. Santos22417 9-mar.
Solicitados em apoio a oficial de Justiya Erica, 
deslocaram ao local do fato onde apos adentrarem ao 
recinto depararam com vdrios produtos de 
contrabando ’cigarros', aproximado a quantia de 8.530 
caixas e aparelhos eletrdnicos. Efetuado contato com a 
autoridade policial sobre o fato, foram orientado de 
que se tratava crime federal sendo encaminhado para 
a receita federal em Jundiai. Foram apreendidos pelos 
agentes federais aparelhos eletronicos, DVRe uma 
CPU e a PC foi apreendida uma mochila com anotayoes 
da movimentayao do galpao.

Cumprimento de Mandado de 
Busca e Apreensaotarde 225 Polvilho18 Rua Cerqueira Cesar, 1089-mar.

Relatou a condutora do veiculo aos agentes de 
seguranya que estava trafegando de forma regular 
quando sinalizou que iria fazer a conversao a 
esquerda, momento em que um outro veiculo nao 
obedeceu a sinalizayao de pare e colidiu na traseira do 
vefculo, nao houve vitima, apenas prejulzo veicular
jPPP|jjpio&vi'a' Base- Ambknta! para deslocar ao local
do fato e depara.-am com um animal silvesm coelho 
que foi resgatado e solto em sexi habitat natural pelo 
fatode ngp-apresentarferlmeutos.

Acidente de transito s/ Vitima Rua dos Alecrins,tarde 226 Polvilho19 9-mar.

Rccolhimento de Animal 
Silvestre

mm 1ill!m mmm
Avenida das Agucenas, hi 550-

' :
:9-nia:rv

ft: iiiiortarde20 227m m. MI ill! \
Acionados via CECOM para atender a um chamado, 
pelo local do fato depararam com a situayao em que a 
vitima havia sido ameayada pelo ex-conjuge, tentando 
invadir a residencia por diversas vezes nos liltimos 3 
dias, diante dos fatos foram encaminhados a delegacia 
e foi emitido o BO PC 398/2021. Sendo emitido a 

_ solidtayao de medida protetiva.___________________
Guarmyao adonada para deslocar ao local do fato para 
apoiar ds fiscais ambiemais, Murilo/Samuel, passive! 
descarte de terra em terreno baldio. Apdsa 

I constatayao nao foi localizado o proprietfirio da area

Avenida Jose Marques Ribeiro, 
628manha Ameaga Guaturinho21 10-mar. 228

Apoio demais Orgaos Rua Shiguero Harada,229; Polvilho:manha22 10-mar.
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Patrulhamento pelo local do fato, onde foi logrado 
Sxito em avistar dpis indivi'duos que tentaram 
empreender fuga, sendo logo em seguida abordados, 
onde um deles dispensou uma sacola contendo 
diversas porpoes de aparente entorpecente, sendo que 
um deles apenas foi adquirir drogas para consume. 
Conduzidos ao DP foi apresentado a autoridade 
policial e a quantidade de entorpecentes foram: 162 
cocafna, 122 crack, 97 maconha, 6 ecstasy, 6 haxixe, 6 
lanpa-perfume, e R$ 189,00 notas fraciondas uma folha 
de anotapoes, BO PC 192/2021 e que permaneceu a 
disposipao da justipa._________________________
Acionados por municipes para atender a um chamado 
de acidente de transito, envolvendo dois vefculos, um 
deles perdeu o controle de veiculo colidindo com outro 
vei'culo que estava parado de forma regular, acionados 
o resgate e conduzido ate o hospital regional para 
atendimento permanecendo em observapao, pelo fato 
de entrarem em acordo nao houve interesse em 
registrar o fato na DP 

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor d Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em depdsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

tarde23 10-mar. 230 Rua Campos de Jordao, Polvilho

24 10-mar. tarde 231 Add. Trans, c/ vitima Avenida Tenente Marques, 3751 Polvilho

Em patrulhamento pelo local do fato, ao adentrar pela 
via publica um individuo emprendeu fuga apds 
visualizar a vtr e dispensou uma sacola nao sendo 
possivel lograr §xito em abordar o individuo. A sacola 
continha 39 maconha, 27 crack, 8 cocafna, R$ 20,00 em 
especie. BO PC 433/2021. 

tarde Objeto Encontrado / Localizado25 10-mar. 232 Rua Bocaina, s/n Jordanesia

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e 
depararam com o veiculo Ford KA com as portas 
abertas e pneus dianteiros e traseiro lado direito 
estourados, ao realizar consulta foi constatado 
produto de roubo bairro Polvilho por volta das 
20h30min, acionados os procedimentos de praxe, foi 
elaborado o BO PC 434/2021, sendo recolhido ao patio 
do Parana em Caieiras/SP

Veiculo Localizado/ 
Recuperado/ Apreendido26 10-mar. noite 233 Rua Doris Moda, 40 Jordanesia

27 234 Evanderson / Alexsandro
Em apoio ao Oficial de Justipa Leopoldo, para cumprir 
o mandado de Medida Protetiva e afastamento do lar, 
na 108.2021/001281-1 - onde transcorreu sem 
novidade.

Apoio demais Orgaosmanha28 11-mar. 235 Rua Barra Bonita, 20 Guaturinho

Solicitapao do oficial de justipa, deslocaram ao local do 
fato para dar cumprimento ao mandado de media 
protetiva, processo n® 1500147-84.2021.8.26.01.08 - 
residencia do GCM Piva, recolha de material belico da 
corporapao e particular - o GCM entregou na base GCM 
os materiais. conforme consta BO GCM._____________
Patrulhamento pelo local, 3 indivi'duos empreendeu 
fuga adentrando em uma mata local, dispensaram uma 
sacola plastica contendo entorpecentes e a quantia de 
R$ 186,50 em notas fracionadas e um celular Samsung, 
entregue na delegacia sendo elaborado o BO PC 
199/2021.

Apoio demais Orgaostarde29 11-mar. 236 Rua Louveira, 34 Ponunduva

12-mar. manha 237 Objeto Encontrado / Localizado30 Rua Gastao Vidigal, 296 Polvilho

Persico / Bueno31 238
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Patrulhamento peio local, deslocaram para averiguar 
uma deniinica anonima pelo trafico de entorpecente, 
ao realizara abordagem foi logrado exito em abordar e 
deter o entao menor Joao Elias, onde em seu bolso foi 
localizado 4 envolucros de substancia esverdeado 
analogo a maconha e R$ 14,00 em notas fracionadas, 
ao questionar foi dizendo que 'perdf, 'perdi', 
conduzido a DP de Polvilho sendo lavrado o BO PC 
202/2021, permancendo menor a disposiyao da 
justiga.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

JordanesiaRua Campinas, 384tarde 23932 12-mar.

Patrulhamento pelo local, depararam com um
indivfduo que ao avistar a VTR empreondeu fuga pela 
viela adentrando em um corrego, foi realizado buscas 
pelo local sendo encontrado uma sacola plistica 
contendo quantidade de entorpecentes: 42 crack, 36 
cocafna, 30 maconha, 5 haxixe, 2 ecstasy e 4 lan5a 
perfume, apresentado na DP sendo elaborado o BO PC 
204/2021.

PolvilhoRua Cruzeiro, 205Objeto Encontrado / Localizadotarde 24033 12-mar.

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
efetuar a averiguafao de que um invidfduo estava de 
posse de uma arma de fogo, tendo exito em localizar o 
deter o indivfduo, este foi conudizido ate a DP, sendo 
elaborado o BO PC 449/2021, e os proprios sendo 
liberados.

Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado, praca

JordanesiaObjeto Encontrado / Localizado241noite34 12-mar.

Acionados via CECOM para atender a um chamado,
pelo local do fato depararam com a situafao em que o 
agressor estava no bar bebendo quando um amigo 
veio a chama-lo de sogro, de imediato retornou a sua 
residencia para conversar com a filha e iniciou as 
agressoes para com a filha. Deslocaram ate a UPA e 
posterior delegacia, sendo atendida pela Dra. Mirian e 
foi elaborado BO PC 450/2021 Lesao Corporal.

JordanesiaRua Eldorado, 846Agressao Fisica s/ uso de Armamanha 24235 13-mar.

ugo jj ggggggijig ifpillgiIj 1Rua Araris, 8
■IliK

iH ISlii-f
36 tarde- ^ 243

M 'f - y 1
13-ma^
:

Patrulhamento local do fato, ao adentrar na referida 
rua, avistaram um individuo que manipulava uma 
sacola ao visualizar a VTR tentou desfazer-se da sacola 
e empreender fuga, logrando exito em localizar a 
sacola e deter o individuo, encaminhado a DP e 
apresentado os fatos, foi lavrado o BO PC 452/2021 
permancendo a disposifao da Justifa - 60 cocafna, 30 
maconha, 51 crack, 2 ecstasy, 11. perf.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro,tarde 24414-mar.37
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Compareceu ao PA 5, a vi'tima Bruna, narrando que 
fora agredida pelo companheiro Evildsio que estava 
embriagado e possivelmente veio a fazer uso de 
entorpecente. Apos discussao agrediu a esposa com 
socos, chutes, puxoes de cabelo tendo como resultado 
escoriapSes pelo rosto, pescopo e ainda tentou agredi- 
la com um garfo. Em patrulhamento foi Jogrado ixito 
em localiza-lo e sendo conduzido para a delegacia, 
vftima foi levada ate o UPA para atendimento medico, 
sendo medicada e liberada e na delegacia apos narrar 
o fato ao delegado este levrou o BO PC 453/2021, 
permanecendo a disposipao da justipa, sendo emitida a 
medida protetiva.

Infrafoes Contra a mulher 
[Violencia Dom6stica)38 14-mar. 245noite Rua Julio Neves, 296 Sao Benedito

Em patrulhamento nas proximidades do Atacadao 
Spani, foi avistado um veiculo em alta velocidade, 
realizado acompanhamento sendo dado voz de parada 
e ato continue empreendeu fuga, pelo local do fato foi 
logrado exito na abordagem com apoio das VTR 035 e 
042, em revista pelo local, foi logrado §xito em 
localizar 4 notas de R$ 200,00 reais, bebidas alcoolicas 
em seu interior, conduzido para a delegacia, apos 
espera foi relatado que tal feito e crime federal e teria 
que ser apresentado na PF, pelo local o Dr. moura 
disse que tal ocorrencia poderia ser feita na DP Civil. 
Elaborado o BO PF 0019354/2021.

39 14-mar. noite 246 Moeda Falsa Avenida Tenente Marques, 3037 Polvilho

Patrulhamento pelo setor Jordanesia quando 
depararam com um individuo realizando manobras de 
malabares com o motociclo, ao avistar a VTR 
empreendeu fuga e pelo local do fato acabou sofrendo 
um acidente, vindo a colidir com um onibus, acionado 
a ambulancia e encaminhado ate o hospital regional, 
apresentado na DP sendo lavrado o BO PC 454/2021 
comparecendo a Pericia local.

rc
X)

DJD Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado

40 15-mar. 2 247 Acid. Trans, c/ vi'tima JordanesiaT3
TOs

Solicitado via CECOM para deslocar ao local do fato e 
apuraram que o quadro de energia eldtrica havia sido 
violado e foram subtraidos aproximadamente 6 
metros de cabo de energia eldtrica. Apresentado na DP 
sendo requisitado pericia para o local. Apos os 
tramites de praxe foi elaborado o BO PC 206/2021.

Avenida Bento da SilvaBueno, 
537

41 15-mar. manha 248 Furto Polvilho

; Ap6s solicitapao Base Arabienta! destocoaram ao local 
do fato e realizaram a reten^ao de um animal 
pe^oahento cobra jaracucu, pelo fato de nao 
apresentar ferimentos foi solto em seu habitat natural.

■i;

Avenida Pref. Juvenal Ferreira 
dos SantosSoltura de Animais Silvestre m15-mar. manha42 249

mk'] Centro. :>
Em atendimento an municipe, vitima relatou que
estava no interior do transporte publico e um 
individuo estava olhando e masturbando. Em 
abordagem ao transporte foi realizado contato com o 
autor e narrou que foi empolgaqao e estava se 
desculpando. Encaminhados para a delegacia onde foi

„ Tr~ nr nnnnmo /omt

43 15-mar. manha 250 Atentado Violento ao Pudor Rua Alfredo Del'Vigna Jordanesia



*. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAJAMAR Estado de Sao Paulo Estatistica de Ocorrencia - Margo de 2021

ApGs soyicitafao Baae Ambieatal deslo"o?rytn ao local
do fato para averlguar uma invasao de area publica, 
peld local foi constatado cerca de 1000 nr bosqucado. 
reaiizado contaio com o niorador e esie relatou.que 
havia nests final de semana pessbas mexendo para 
fazer uma fossa, sendo passado para o orgao da 
fiscaliza^ao para verificar. ■ .

Rua Ana Frocopio de Moraes, 
1181

Outros Procedimentos 
Administrativos

Lago AzuiHI iS-mar 251

- ii>.
Solicitados via TECOM para atender a um chamado e
pelo local do fato foi apurado que o veiculo ao freiar no 
semaforo veio um indivfduo e colidiu com a traseira do 
caminhao vindo a softer lesoes corporals, apos 
atendimento feio VTR 05205 e ambulancia 011, 
socorridos ao Hospital Regional e posteriormente 
foram conduzidos a DP sendo elaborado o BO PC

jordanesiaAvenida Jordano MendesAcidente com bicicletatarde 25245 15-mar.

460/2021.

Patxulhamento pelo local do fato, depararam com uma 
miquina retroescavadeira reali/ando terraplanagem 
ein uma area, o qua! tambtim havia varias At votes 
cor tad as, em contato ton: o opeiador de maquiua este 
veio a deciarar que fora contratado para rcalizar o 
servifo; o proprie^rio apresentou os dpcuinentos 
pertinsntes que foram anexados ao fdo.

migi
Cortar, Destruir. Danificar, ou; 
Maltratar Plantas de 
Propriedade Privada

i
Rua Druzolina Amud, 24 Polvilho253tarde46 16-mar.

.

Solicitados via Base Ambiental para deslbcar ao local
du (ato, onde depararam com um animal pefonhento 
{cobra coral - filhotej deutro de um recipients pldstico, 
apbs constatar que nao havia ferimento.v for sqlto em 
seu habitat natural nas proximidades do bairro Vau 
Novo.  - • ' :

mRua Aguas de Sao Pedro, 135 1ordan6siaSoltura de Animais Silvestre;tarde 25447 16-mar.
mi

Em patrulhamento com vistas ao cumprimento do
decreto estadual fase roxa, o estabelecimento de 
acessbrios paracelular estava em funcionamento, 
sendo orientado a encerrar as atividades, fechando o 
estabelecimento. 

Avenida Vereador Joaquim 
Pereira Barbosa,

Averiguagao de Pessoa ou 
veiculo em fundada suspeita

Jordanesia255manha48 17-mar.

Comparece a Base Arnbiental a munic:pe o um animat
pefonhento cobra especie jafaraca em recipicnle de 
vidro, relatou que estava no quintal de sua residbncia e 
por precaupao levqu ath a base, que pelo fato de n3c 
apresentar ferimentos foi liberada em seu habitat; 
natural nas proximidades do bairro Ponunuduva, 
Estrada Gamp 1.10.____________________________
Solicitados via Base Ambientalpara deslocar ao local
do fato cnde foi deparado com um animal silvestre 
gauibb em uma caixa de papeiap, reaiizado a retengan 
e pelo fato de nao apresentar fenmento foi solto em 
seu habitat nattirhl. /. I

< ■M
Rua do Se.si, 113Soltura de Animais Silvestre Centro17-mar. 256;tarde49

&■k'r- ■X ':

JordanesiaSoltura de Animais Silvestre Av. Dr. lose Liiiz Leme Maciel, 23725750 17-mar.
m ft;;

Em deslocamento para o setor (ordanesia, depararam
com uma pessoa caidaao solo, devido a um 
atropelamento por motociclo. Foi reaiizado contato 
com o corpo de Bombeiro UR ABS05205 confirmando 
que a vitima estava com escoriagoes, sendo conduzida 
ate o hospital regional. Vitima nao manifestou desejo 
de registrar o fato na delegacia e que a tia Maria do 
Socorro realizou o acompanhamento da vitima.

GuaturinhoAv. Jose Marques RibeiroAcid. Trans, c/ vitima258tarde51 17-mar.
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Patrulhamento pelo setordo fato, depararam com urn
vefculo em estado de abandono, realizado consulta via 
CECOM constatou-se tratar de produto de furto, 
realizado contato com a DP, foram orientados a 
preservar o bear para pericia. ap6s os tramites foi 
conduzido a DP elaborado o BO PC 213/2021.

Vei'culo Localizado/ 
Recuperado/ Apreendido

52 18-mar. tarde 259 Rua Takaharo Urano, 107 Polvilho

Patrulhameno pelo local fato, foram noticiados de que
estava acontecendo mercancia de entorpecentes, 2 
indivfduos estavam manipulando uma sacola com 
entorpecentes, tendo exito na abordagem foram 
localizados a quantia de R$ 169,00 notas fracionadas, o 
outro abordado ja conhecido pelos meios policiais 
como traficante, e em buscas pelo local foi logrado 
exito em encontrar a sacola com os entorpecentes, 
conduzidos a DP e ap6s a narrafao dos fatos, foi 
lavrado o BO PCrealizado a contagem dos 
entorpecentes sendo: 44 cocaina, 11 maconha, 11 
crack, 1 haxixe, 1 escstasy, diante do ocorrido 
permaneceu a disposfaao da justiga.________________
Patriilhamento pelo local fato, depararam com uma
area de 400 m2 realizadoslterrapianagera com arvores 
cafda ao solo nao.havia.nehhuir.a mdejuina no referido 
local, indagado sobre o- fato mformou qtfe o service | 
fora j-ealizado dias atrds, e que hi intencao de 
consiruir uma casa, deu-se entrada no processo na 
PMC, foram orientados a estarse dirigindo a prefeitura 
no secor deobtas e mero ambiente para ver o 
andamento do processo. fotds do terreno. ______
Solicitados via Base.Ambiental para destocar ao local :
do fato e depararam com um animal silvestre cuica de 
3 listras dentro de uma caixa de papelao, relata que 
estava em seu quintaleapos realizar a retenpdo entrou 
em contato com a.GGM foi encammhado a mata ciliar 
na Cidade de fundiat, permanecendo docuidados 
tecnicos de plantao. ; : ; ;

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

53 18-mar. tarde 260 Rua Charqueado, s/n Polvilho

Mc3

manha

imw
m V::m zM

Rua Druzolina Amud, 501 Polvilho

lllli
im19-n)ar.

illwm ill II I M:mmm sinm iil*l ■ mmmm mm m m mmWkililt mi« mmm r Encaminhameuto de Anima 
— OrgaoCompetente
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isat20-mac manha Rua das Ayucenas, 776 Polvilhomm msg'■: in nilii i*fv: mm in m_____
im iT' Ill Solicitadospor munfeipes e pelo local do fato H

averiguaram um arvore caida na fiafio de energfa u 
eletnea, realizado oisolamento da drea em pertgo, com 
a chegada da delesa civil, eo representante da enei 
realizaram osproeedimentos necessdriospara "
resolver-o case.
Acionados Via CECOM para deslocar ao local do fato, e
que o proprietdrio do veiculo foi roubado e que 
individuos subtrairam a caminhonete de entrega mais 
2 aparelhos cell. Sendo localizado pelo local do fato o 
vei'culo em tese. Foi levado a chave reserva e retirado 
do mesmo pelo proprietario, e a falta de 4 botijdes de

-:::v

Apoio demais Orgaos il
l PSA

tarde. 263
1 Estrada Bohedito Procopio Missem Ponunduvaii V■ li II:ii:x ■;• Pimmm m ipl iii

Veiculo Localizado/ 
Recuperado/ Apreendido

57 19-mar. noite 264 Estrada do Vau Novo Centro

gas.
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
um individuo estava de posse de um pedafo de 
madiera com pregos transtornado e se declarou como 
ustfario de crack e que estava usando por toda a noite, 
apos verificar que havia ameafas a integridade de 
outrem foram conduzidos a DP elabora BO PC 
486/2021.

58 20-mar. manha 265 Ameaya Rua Vila Nova, Sao Benedito
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Patrulhamento pelo local do fato, depararam com um 
motociclo placa DAB 6491 cor branca, Honda, apos 
consulta foi idnetificado uma Suziki intruder 250, e 
consulta ao chassi verificou ser placa GSS 3948 
municipio de Betim - MG, diante do ocomdo foi 
conduzido para a delegacia e feito a apreensSo do 
veiculo para pericia vefcular conforme BO PC 
487/2021.

Veiculo Localizado/ 
Recuperado/ Apreendido

PolvilhoRua Campos de Jordao, 235manha 26659 20-mar.

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
que de havia uma vftima de furto de aparelho 
eletronico tablet, NB308 16G, que o autor e 
dependente quimico e que havia vendido uma loja do 
bairro, deslocaram ate a loja e conduziram todos para 
a DP, apos ouvir todos foi feito o BO PC 490/2021, 
apos os tramites na DP partes foram Uberadas.______

JordanesiaAv. Jose Marques Ferreira, 623Furtotarde 26760 20-mar.

Solicitados via Base Ambiental informando que pelo 
koal fato individuos estavam cortando arvores, pelo 
local foi verlficado e informado aos agentes que o 
prdprietario 6 funcionario da PMC setor luridico.

Estrada Francisco Miss4 s/n' ,- Ponunduva268 Corte/Poda de Arvoretarde |61: 20-mar.
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
a solicitante foi narrando que houve desentendimento 
durante a noite e pela manha ao sair entraram em vias 
de fato, ambos levados ao Hospital Regional e 
atendidos, apos foram levados a delegacia e apos o 
registro do BO PC 494/2021 sendo liberados.

PolvilhoRua Descalvado, 81Lesao Corporal269manha21-mar.62

Patrulhamento pelo local do fato, 2 individuos
trafegando, momento em que avistaram a vtr e 
jogaram alguma coisa no mato, ao serem abordados 
nada de ilicito foi encontrado, em consulta via CECOM 
um deles constou como procurado, e pela delegacia o 

ja havia cumprido, liberado pelo local.

Rodovia Edgar Maximo Zambotto, jordanesiaPessoa Localizada27063 100
mesmo
Patrulhamento pelo local do fato, depararam com um
individuo que ao avistar a viatura empreendeu fuga 
com uma sacola de papel na mao, apos 
acompanhamento ostensiva e motorizada foi logrado 
Sxito em localizar e apreender tal sacola contendo a 
quantia de 600 eppendorfes de cocaina. Elaborado o 
BO PC 495/2021 permanecendo a dtsposipao da 
justi^a.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em depdsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

JordanesiaRua Ourinhos, 14527164

Patrulhamento pelo local do fato visualizou um
motociclo estacionada, pelas caracterfsticas hd 
informa^oes de que este motociclo estava envolvido 
em alguns furtos/roubos pela municipio, apos contato 

departamento de transito onde resultou emAveriguagao de Pessoa ou 
veiculo em fundada suspeita

PolvilhoRua Castilho272tarde65 21-mar. com o
infrutiferos o contato, momento em que apareceu o 
proprietario sendo orientado para que efetue a recolha 
do motociclo .
Solicitados via CECON deslocaram ao local do fato
onde depararam com uma adolescente que surtou e se 
trancou no quarto, descontrolada e pelo fato de haver 

de fogo, ap6s dtelogo foi logrado exito em que ela
PolvilhoAv. dos Alecrins, 550Assistencia a Pessoa273noite22-mar.66 anna

abriu a porta e conduzida para atendimento.

Messias e P. Messias27467
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£ Acionados vJa Rase An.b.e.\fai queppip-iocaido fato 
:6m que indivrduQs estanam cortando arvores, apos a 
constatapao se tratava de espedes como-angico, jacare 
ecoqueiro, toializando 5 arvoros conforme fotos do
local. Ningudm peio local._____________
Patruihamento pelo local onde foi avistado um 
indivfduo que ao avistar a VTR tentou empreender 
fuga e adentrou em uma construpao e qual estava em 
um comodo, realizado a abordagem foi localizado 
seu poder a quantia de R$ 705,00 em notas 
fracionados e uma sacola plastica com entorpecentes 
sendo: 16 cocama, 38 maconha, 6 crack, 7 lanpa perf. 
Na DP foi apresentado a autoridade policial que 
ratificou a voz de prisao e permaneceu a disposipao da
justica.

'kranhaII 22rniar. Corte/Poda de Arvore Rua Rubens Braga,275 Ponunduva
:ig

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fomecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

em69 22-mar. manha 276 Rua joanopolis, Jordanesia

Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato e
depararam com diversos motociclos fazendo 
malabarismos. Na abordagem, foram lavrados auto de 
infrafao: transito municipal e Policia Militar, sendo 
recolhida o motociclo GXD 7319, tendo apoio das vtrs
17 e 04.________________________________________
Solicitados via CECOM e pelo local do fato, pelo local o 
seguranqa do local juntamente com os supervisores da 
prefeitura informando que 2 indivfduos estouraram a 
caixa de energia eletrica do campo de futebol para 
subtrair algo de valor, sem exito, onde apos a tentativa
foi acionado a GCM.__________________
Solicitados via CECOM para deslocar ao-focal do fato .; ' 
eapUraram que se tratava de um reptil tipo cobra 
cascavcl. diante do ocorrirfo foi realizado a retenqao. e 
pelo fato de nao apresentar ferimentos foi solto em seu 
habitat natural

70 22-mar. noite 277 Dire^ao Perigosa SP 330-KM 31,7

03
-a
do71 23-mar. 3 278 Dano Rua Cravinhos, s/n Polvilho-a

2

72 23.mar.
Polvilho

___________________

Patruihamento pelo setor, onde ja conhecido dos 
meios policiais como intenso local de mercancia de 
entorpecentes e que foi observado um indivfduo 
dentro de vefculo passando um dinheiro e ao deslocar 
a um local abandonado retirou enorpecente, diante do 
ocorrido encejando na abordagem policial, ao 
questionar sobre o ocorrido, apresentando-se muito 
nervoso, no interior da residencia foi logrado Exito 
localizar em m balde uma sacola plastica contendo 
quantidade significativa de entorpecente, 74 cocama, 
20 maconha, 47 crack, 3 lanfa per. 3 ecstasy, 
apresentados na DP e ratificado a voz de prisao onde 
os envolvidos permaneceram a disnosicao da justica.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

73 23-mar. tarde 280 Rua Chavantes, Polvilho
em

Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato,
sendo localizado em seu interior um corpo 
apresentando sinais de violencta fisica e sexual, 
apresentando o fato na delegacia sendo efetuado BO 
PC de latrodnio.

Morte a esdarecer/Encontro de 
cadaver74 23-mar. tarde 281 Estrada Francisco Misse 7778 Ponunduva
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Soltcitados via Base Ambienta). deslocaram ao local do 
fato para dar apoio a eqitipo de fiscalizaf3o municipal, 
para realizaruma riemoli^ao cioconstra^ao irregular, e 
que o animal pet cachotro estava peio local, houve 
tentativa de contato com obem estar animal mas que 
restaupnfrutiferp e que o animPlacabou tomando ;;;
dqstinoignorado- "■.......... / "L'.'
Acionados Via Base AiBbiental pai^deslocar ao local 
do fato, o tide apuratamsetratarde urn animal ^ g
si'vestre gambd fqfqd^.realizadp o resgate e sendo 

duzido par a mala cihar em'jundiaipara cmdados
^^ 'v

PatniHiamento pelo lodal.^0 fatp,dep^^n com a - ' 
qap de um aticerce^ao qu^tionar sobre a '

documentacao da obra rc-latararn que nao posbuiam, 
ap6s contato com o fiscal Elclo foirelatado sobre as p 
irregulandades do local, para providencias :
nedessavias, | . _______‘
Patrulhamento de rotina policial sendo avlstado pela 
guarnipao dois individuos que tentaram desvencilhar a 
vtr, mas que lograram Sxito em abordar os individuos 
e a localizapao da sacola que dispensaram. Ao indagar 
os individuos narraram que um estava de olheiro e o 
outro nas vendas das drogas, diante da narrativa 
foram conduzidos para a delegacia e ap6s 
conhecimento do fato foi ratficada a voz de prisao e 
permaneceram a disposipao da justipa, BO PC 
513/2021, apreendidas as drogas: R$ 115,00 notas 
fracionadas, 54 cocaina, 44 maconha, 25 crack.

fillIvtC;:',

I
Rua Gilberto de Carvalho, s/n 0

Operagao de apoio a 
Fiscalizagao Fazendaria (fed, 
■est, mim

: • -t 5 •; .■>-

,
tarde PoMlllCr2822 3-marW

■■bi» M

lecolhimento dc Animal • q 
Silvestre

ordanesia". ^
11 ||

Rua Antonio dc Barros, 838
I||§|g§ t

24-mar. .manha 28376, conilM
mmmm

$0: execuMm
OutrosiproeedimentosSi m PolvilhoRua Gdlia,.28424-mar.77 Administratiyosr, V WH:•>>:

Si

Ato Infracional, privar crianfa ou 
adolescente de sua liberdade, 
procedendo a sua apreens3o sem estar 
em flagrante de ato infracional o.u 
inexistindo ordem escrita da 
autoridade judiciaria competente.

JordanesiaRua (tajobi, 749285tarde78 24-mar.

Patrulhamento pelo setor, a guarnipao foi afrontada
pelo individuo ao avistar a viatura comepou a 
vilipendiar sobre esta, onde foi abrdado e conduzido a 
delegacia para registro do fato, BO PC 514/2021.

JordanesiaRua Joanopolis, 228Desacato286tarde79 24-mar.
Patrulhamento pelo setor, depararam com 5
individuos que ao avistarem a viatura esboparam 
movimentos bruscos e logo em seguida sairam 
correndo, a guarnipao realizou a abordagem aos tres 
individuos restantes logrando dxito ao encontrar com 
o autor uma porpao de maconha em seu bolso. BO PC 
9000028/2021.

Usar entorpecente ou Adquirir, 
Guardar ou Substancia que determine 
dependencia fisica ou psiquica, trazer 
consigo, para uso proprio. Utiliza local 
de que tem propriedade, posse 
administrapao.

JordanesiaRua Itu, 1287noite24-mar.80

Solicitados via CECOM para atender um chamado pelo
hospital regional, onde a vftima narra que foi agredida 
pelo conjuge com socos no rosto e ainda sofreu 
xingamentos como puta, vagabunda e biscate (sic), 
Apresentado na DP sendo elaborado o BO PC 
516/2021, sendo orientada quanto aos procedimentos
a serem adotados. .............. ............................... .......
SoKcitadps via Base Ambienta! deslocaram ao local do 
fato para averfguar tmtpossivel de arvqres, pelo local 
depararam com a poda da arvore, como o autor foi 
contratado para o servipb e o propnetario desconhecia
dapermfssad do fato foi orientado 9 estar deslqcando . 
atd a Prefeitrua setor nieio ambiente para regularizar a 
situapao e o oCorrido. ' v ^ b/'-

PolvilhoRua Irma Dario Moreira, 112Lesao Corporal288noite25-mar.81

Iggf*id ■m m

Outros Procedimentos 
Administrativos

Rua Flores de Liz* 353 Fblyilbbili'289,25-mar. maiihait mil
mm1
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1 ill

_________________________________________~ ■' 1...............................................................

a / SoiMtacaovja Base deslocaram para o *m

lordanesiaPS

Acionados via CECOM para deslocar ao local do fato, 
vi'tima narrou que o filho estava discutindo 
namorada e foi agredida e ofendida. Deslocaram para a 
delegacia e foi elaborado o BO PC 519/2021.

25-mar.84 noite 291 Injuria Av. Hum - Acampamento Florim Centro com a

Patrulhamento pelo setor depararam com um vei'culo
em fundada suspeita, apos abordagem condutor do 
vei'culo desacatou a guarnipao, com apoio, 
conduziram-no para delegacia e liberado 
posteriormente.

Averiguagao de Pessoa ou 
vei'culo em fundada suspeita

85 25-mar. noite 292 Rua Campos de jordao Polvilho

Patrulhamento pelo local do fato, conhecido dos meios
policiais como local de mercancia de drogas, e com a 
entrada da vtr, dois individuos empreenderam fuga e 
em vistoria pelo local foi localizado uma sacola 
contendo entorpecentes: 81 coaina, 59 maconha, 45 
crack. 2 ecstasy, 1 lanca perfume. BO PC 293/2021. 
Pdtniihamenlo pelo ibfcil, dbp'afaraib com a parte 
executardo cortes de drvores) realizado contat 
fiscal c mesmo solicitou o comparecimento da

86 26-mar. manha 293 Objeto Encontrado / Localizado Rua Charqueado, 88 Polvilho

IF •-.i’

294
.

S7
}m

26-mar. farde Outros Procedimentos 
Adm inis trati vos Estrada Francisco Misse, 35 Ponunduva

. . ;'Si. <
to com o 
parte

para regularizar a acao.
Patrulhamento pelo local onde avistaram o motociclo
na cor azul sem emplacamento, foi dada a voz de 
parada para averigua^ao e o condutor empreendeu 
fuga, com o envolvimento de outras viaturas e que esta 
deslocou ate outro muncipio e que apos muito 
trabalho foi logrado §xito em localizar, realizar os 
procedimento administrativo e apreensao do 
motocicio, sendo conduzido para Caieiras/SP. apbs a
lavratura dos autos.

Vei'culo Localizado/ 
Recuperado/ Apreendido

Av. Pedro Celestino Leite 
Penteado, 154

88 26-mar. tarde 295 Jordanesia

Condutor e vei'culo quaiificado nos autos realizou o
transporte de carga apreendida pela GCM onde foi 
lavrado o BO PF 043/2021, apresentado na Receita 
Federal e entregue nas datas: 12,15,16,17 e 18 em Sao 
Paulo, que os oficio de ordem: 004,005,006,007 e 008, 
recebida pelo Sr. Vagner Santos auditor da Rec. Fed.

89 26-mar. manha 296 Cobertura Policial Rua Cerqueira Cesar, 180 Polvilho

Acionados via CECOM informando de roubo em
andamento e pelo local individuos ao avistar a vtr, 
apontou arma de fogo pistola, ao ouvir disparos, 
adentraram no veiculo fiesta cor preta, GAA 0023, 
empreenderam fuga, que na fuga colidiram com um 
veiculo Stilo cor preta DMM 0747 estacionado pelo 
local, sendo um deles capturado e o outro evadiu-se 
pulando o portao da residencia da Sra Edilma Silva. No 
interior do veiculo parte dos objetos subtraidos e 
simulacro de arma de fogo pistola e 3 cell, apresentado 
na Delegacia sendo elaborado o BO PC 522/2021, onde

90 26-mar. tarde 297 Roubo Rua Alexandrine da Silva, 116 Centro

os auto res permaneceram a disposicao da justica.
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Solicitados via CECOM, deslocarain ao iocal do fato em 
apoid a vtr 014 para acompanhamento de soltura de 
balao, em patrulhamento depararam com 3 gajolas 
contendo passaros silvestres. diante da situa?ao foi 
solicitada a documenta?ao das aws e o proprietario 
nao as tiniia, feito a apreensap das awes e , 
encamtnbadas a mow ciiiar na cidade de lundiai,
perWanerendo aos euidados aknicos local.. : --------
Solicitafao via CECOM para dcslocar ao local do fato. 
apuraram que, ap6s contato com o responsavel do 
local, foi resolvido o problema do som alto reclamado, 
apos nova solicitapao reference a uma sacola contendo 
possiveis entorpecentes, com apoio das divisoes 
especializadas canil e romu, nada de ilicito foi
encontrado. sendo apenas elaborado este registro.-------
Patrulhamento pelo local, foram notificados de 
aglomerafao de pessoas, ao adentrar avistaram 
indivfduo que ao notar a presenfa da viatura 
desmonstrou nervosismo ensejando assim na 
abordagem, que logrou exito em localizar em seu bolso 
a quantia de 03 porfoes de maconha para uso pessoal, 
e foi localizado na imediapoes uma sacola contendo 
drogas, apresentados na DP sendo elaborado o BO PC 
530/2021 e apreendidos os ilicitos sendo: 15 cocaina, 
20 manconha, 15 crack, 15 haxixe, 7 ecstasy, 41.
perfum., sendo liberado o autor.____________________

’ Acioandos via CECOM, deslocaram ao local do fato 
depararam com uma vitima, onde que o autor Ihe 
mostrou o orgao genital em via publica, e que estava 
correndo atras de mulheres, conduzido ao DP feito o 
BO PC 9000033/2021, e que o autor estava 
desaparecido e que havia registros de
desaparecimento em desfavor do autor.--------------------

_ Patrulhamento pelo local depararam com o condutor 
da motociclo sem placas e sem capacete, dado voz de 
parada, e este tentou empreender fuga, vindo a colidir 

a vtr 028, vindo a cair ao solo, e partiu para cima 
da guarnipao. Contido com algemas para sua 
integridade fisica e a da guarnipao sendo encaminhado 
a delegacia sendo realizado o BO PC 9000034/2021, 
motociclo liberado para um habilitado.

•c, :
% Encammhmnemo de Animais ao 

6rgao Competente :
ordanesiaRua Bocaina, 318A91 27-mar. manha 298 a
a

■ l fS£v.■y.

PonunduvaRua Buritama, 11Perturbagao da tranquilidade299tarde92 27-mar.

um

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
oferecer, Fornecer ainda que 
Gratuitamente, ter em deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro,tarde 30093 28-mar.

PonunduvaEstrada Francisco Misse, s/nAtos Obscenos301tarde29-mar.94

comPolvilhoRua Itatiba,Desacato302tarde29-mar.95

Acionado via CECOM para deslocar ao local do fato e
depararam com um acidente de transito entre veiculo 
e um motociclo, relata a vitima que ao fazer a 
ultrapassagem o veiculo abalroou sua moto e veio a 
cair ao solo, sendo socorrido de condutor de veiculo, 
que sofreu escoriapoes no brape e perna direito, 
conduzido ao UPA sendo medicado e encaminhado ao 
HM para avaliapao ortopedica, partes entraram em
acordo-____________
Solicitados via CECOM para deslocar ao local e em 
contato com a vitima que foi atropelado ao atravessar 
pela faixa de pedestre por um veiculo fiat palio palca 
EPV 0332 que se evadiu do local, ap6s antendimento 
foi medicada e liberada e orientada ouanto ao registro

J ordanesiaRua Durval Ferreira de AraujoAcid. Trans, c/ vitima303noite29-mar.96

PolvilhoAv. Bento da Silva Bueno,Atropelamento304noite97 29-mar.
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Sojicitados via o'SCOMde informatao de que jardineiro 
eapturou um r6ptiltipo cobra jararaca dormideira, 
pelo foto de nao haver ferlmentds foi soita em sou

" ............^
Solicitados via CECOM para deslocar ao iocal do fato e
depararam com a vftima que informou ter sido 
ameafado com uma faca pelo autor, indagado o autor 
relateu que foi para se defender pois fora agredido 
com tapas no rosto e peito. Diante do ocorrido 
conduzidos a delegacia sendo elaborado o BO PC

98 30>mar. manha 305; Soiturade Animals Silvestrei RuaAtenas, 25 Jordanesia
- ■

3,,.' I.

99 30-mar. tarde 306 Agressao Fisica s/ uso de Arma Rua Jose Marques Ferreira Jordanesia

9000036/2021 e partes liberadas.
Solicitados via CECOM, deslocaram ao local do fato e
depararam com o condutor que prestou 
aguardou pelo local, vltima foi socorrida junto ao 
Munidpio de Santana de Parnaiba, envolvido foi

100 30-mar. tarde 307 Acid. Trans, c/ vftima socorro eAv. Tenente Marques Polvilho

conduzido ao DP sendo elaborado o BO PC 245/2021.
Solicitados via CECOM para deslocar ao local do fato,
depararam com o representante e foi relatado que 
momentos antes vitima havda se queixado de dores 
fortes no peito e que foi ao banheiro, como estava 
demorando chamou pela vitima e que nao tinha 
resposta e entao resolveu abrir a porta e estava caida 
ao chao, solicitou ajuda da GCM e juntamente 
ambulancia foi conduzido ao Hospital Regional, e Id foi 
constatado o obito, na DP foi elaborado o BO PC

Morte a esclarecer/Encontro de 
cadaver

Rua S6nia Aparecida Sousa Porto, 
280

101 31-mar. manha 308 Polvilho
com a

246/2021.
Comparece a base GCM vitima narrando que sofreu
agressoes do cunhado, conduzido ao UPA, ap6s 
atendimento medico foi conduzido a delegacia e 
recusou a realizar o registro de queixa crime. 
Patrulhamemo pelo local deprafam com uma area. de 
apreoximandamente 1.700m2 que fora realizado o 
bosqueamento, com fogo na vegeta^ao, aparente 
ptopriedade paticular, nao sendo localizado o 

ivel, sendo registrado com fotos o local.

102 31-mar. tarde 309 Agressao Ffsica c/ uso de Arma Av. Arujd Jordanesia

Explorar, Desmatar.Destoccar 
Florastas e demars Formas de 
Vegetagao, em area de Preservapo 
Permanent^ sem Autoriza^o

Furquim/De Paula

103 31-uiar. tarde 310 Rua Monte Alegre do Sul, 69 Ponunduva
m

res |104 31-mar. noite
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IBairro Resume da OcorrenciaLocalPeriodo NaturezaB. 0n9 Data
Solicita^ao de mumcipe para resgate de uin animal domestico felmo, o
qua! estava preso em uma tubula^o de pvc, obtiveram exito no resgate e 
fO) encaminhado para dqaeaq.

Rccolhiraento de Animal 
Domestico

CentroRua Lazaro Dakin,1-abr manha 3121

Patrtulhamento pelo local, onde visualizaram 02 indivi'duos em posse de 
uma sacola, ao notarem a present da vtr empreenderam fuga, urn deles 
adentrou no edrrego sendo logrado exito em localiza-lo, outro tentou se 
camuflar em uma moita mas foi surpreendido pelos agentes, de posse da 
sacola contendo entorpecentes foi dado voz de prisao, conduzidos a 
delegacia, cientificada a autoridade policial e ratificada a voz de prisao, foi 
lavrado o BO PC 250/2021, sendo apreendido as drogas: 189 cocaina, 108 
maconha, 47 crack, ecstasy 08, haxixe 17, lan^a perf. 9,1 cell, caderno de 
anotafoes e R$ 203,00 notas fracionadas.

Traflco de Entorpecente, Importarou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor 5 Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que gratuitamente. 
Ter em Deposlto, Transportar, Trazer 
consign, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

PolvilhoRua Campos de Jordao, 15Amanha1-abr. 3132

Patrtulhamento pclo local, onde visualizaram o individuo, que ao notar a 
presen^a da vtr apresentou-se de forma apreensiva encejando assim na 
abordagem, sendo que em suas maos haviam 03 por^oes de cocaina e 2 de 
maconha, indagado sobre o fato declarou que estava vendendo, apds 
van-edura pelo local foi logrado exito em localizar uma sacola contendo os 
entorpencentes, dado voz de prisao e conduzido para a delegacia e que 
ap6s a ciencia do fato, a autoridade policial ratificou a voz de prisao sendo 
elaborado o BO PC 565/2021 e as drogas apreendidas foram: cocaina 59, 
maconha 23, crack 48, ecstasy 01, e R$ 100,00 notas fracionadas.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor 5 Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que gratuitamente, 
Ter em Depbsito, Transportar, Trazer 
consigo, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro, 181-abr. tarde 3143

Patrulhamento pelo local, informados pelo frentista do posto que um 
individuo pediu para trocar uma nota de R$ 200,00 - conferida por uma 
maquina o qual rejeitou a nota e nao procedeu o pedido e relatou que se 
tratava de nota falsa, ao devolver a nota o individuo relatou que aquela 
n3o era a nota entregue por ele, mostrado ao individuo todo o 
procedimento adotado pelo frentista este foi ate a DP e foram orientados 
quanto ao procedimento de RDO apeans GCM e que iria ate o banco para 
realizar a reclama?ao.

Outras Operagoes de Defesa 
Social

PolvilhoAv. Tenente Marquestarde 3152-abr.4

Equipes especializadas realizavam patrulhamento e depararam com um 
motociclo cor preta sem placas, que empreendeu fuga apos visualizar as 
viaturas, em breve acompanhamento lograram exito em deter e abordar o 
individuo, nada de ilicito foi encontrado pela irregularidade 
administrativa foi acionado o depto de transito que pelo local realizou a 
apreens3o do veiculo e procedimentos administrativos pelo falta de CNH, 
veiculo conduzido ao p&tio do Parana.

JordanesiaRua Hortalandia, 124Veiculo Localizado/Apreendido2-abr. 3165 noite

el,Ss7 Jordanesianoite 317 Outras Ocorrgndas de Transito6 2^
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IS: V-
Patrulhamento pelo local do fato, quando a guarnifao verificou a porta 
entreaberta do estabelecimento comercial, acionado o gerente para 
verificar em que conduces estavam, ao adentrarem notaram que tentaran 
arrombar os caixas mas que sem exito, orientado para efetuar o 
levantamento e ir a delegacia para registrar a queixa crime.

CQ

a3-abr. Furto8 319 Av. Tenente Marques Polvilho5
s

Patrulhamento local quando avistaram um individuo pegando dinheiro de 
urn transeunte e entregando para uma menina, que foi ao terrene e enfiou 
a mao em um buraco e retirou algo parecido com envolucro de droga e 
entregou ao rapaz. De imediato foi realizado a abordagem mas que se 
evadiu, realizado a revista pessoal nos individuos e identificados, 
localizado a sacola contendo os entorpecentes sendo: 50 cocaina, 19 
maconha, 26 crack, 01 haxixe e 01 lanfa perf. mais a quantia de R$ 106,00 
em notas fracionadas. Dado ciencia a autoridade policial e foi ratificada a 
voz de pris2o sendo elaborado o BO PC 268/2021.

Trifico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirlr, Vender, Expor & Venda ou 
Oferecer, Fomecer Ainda que gratuitamente, 
Ter em Deposito, Transportar, Trazer 
consigo, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

9 3-abr. manha 320 Rua Chavantes, 88 Polvilho
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Acionados via CECON para deslocar ao local do fato, onde o menor Kaua 
estava muito agressivo e tentando quebrando portas e ameagando as 
pessoas que ali estavam, acionado o conselho tutelar que apos ser 
cientizado declarou que nao havia necessidade deste, pelo fato de estar 
acompanhado de outros profissionais. Partes conduzidas para a delegacia 
e foram orientados quanto aos procedimentos a serem adotados.

11 3-abr. Rua Corumbataf, 50noite 322 Amea^a Polvilho

s , ¥\^ -WP1' •" ^ Patrulhamento pelo setor do fato, onde depararam com o condutor 
realizando malabarismos com o motociclo, ao dar voz de parada 
empreendeu fuga, logrado exito em deter e abordd-lo, ao questionar o 
ocorrido relatou que nao possuia CNH e que fez por emo?ao. Acionados o 
departamento de transito e feito a autuafao e recolhido o motociclo para o 
patio em Caieiras/SP.

Assisteqci
!

.« a Pessoa
%

3-abr.12 noite 323 Rua A, 8 Gato PretoI
f: '■ yy,,

______

Solicitados Via CECON para deslocar ao local do fato e depararam com 
algumas motocicletas promovendo manobras perigosas, ao avistarem a 
vtr empreenderam fuga, lograram exito em abordar e deter um motociclo 
de cor prata, que fazia parte do grupo, em busca pessoal nada de ilicito foi 
encontrado, apenas medidas adminsitrativas - acionado departamento de 
transito onde foi realizado todo o procedimento administrative e vefculo 
conduzido ao patio em Caieiras/SP.

Agua Fria3-abr. Veiculo Localizado/Apreendido13 noite 324 Rua Floren^a,
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Local Bairro Resumo da OcorrenciaPeriodo NaturezaB.OnQ Data
Solidtacao de municipe para restate de um animal domestico fehno, o
qual estava preso eir. uma tubulate de pvc, obtiveram exito no resgate e 
foi encaminhado para doagao.

Rccolhimento dc Animal 
Domestico

CentroRua Lazaro Dakin,manha 3121-abr.1:

Patrtulhamento pelo local, onde visualizaram 02 indivi'duos em posse de 
uma sacola, ao notarem a presenfa da vtr empreenderam fuga, um deles 
adentrou no edrrego sendo logrado exito em localiza-lo, outro tentou se 
camuflar em mna moita mas foi surpreendido pelos agentes, de posse da 
sacola contendo entorpecentes foi dado voz de prisao, conduzidos a 
delegacia, cientificada a autoridade policial e ratificada a voz de prisao, foi 
lavrado o BO PC 250/2021, sendo apreendido as drogas: 189 cocaina, 108 
maconha, 47 crack, ecstasy 08. haxixe 17, lanfa perf. 9,1 cell, caderno de 
anota?6es e R$ 203,00 notas fracionadas.

Traflco de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que gratuitamente, 
Ter em Deposito, Transportar, Trazer 
consign, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

PolvilhoRua Campos de Jordao, 15Amanha1-abr. 3132

Patrtulhamento pelo local, onde visualizaram o individuo, que ao notar a 
presen^a da vtr apresentou-se de forma apreensiva encejando assim na 
abordagem, sendo que em suas maos haviam 03 por?6es de cocafna e 2 de 
maconha, indagado sobre o foto declarou que estava vendendo, apos 
varredura pelo local foi logrado exito em localizar uma sacola contendo os 
entorpencentes, dado voz de prisao e conduzido para a delegacia e que 
apos a ciencia do fato, a autoridade policial ratificou a voz de prisao sendo 
elaborado o BO PC 565/2021 e as drogas apreendidas foram: cocafna 59, 
maconha 23, crack 48, ecstasy 01, e R$ 100,00 notas fracionadas.

Trtfico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor & Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que gratuitamente, 
Ter em Deposito, Transportar, Trazer 
consigo, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro, 18tarde 3141-abr.3

Patrulhamento pelo local, informados pelo frentista do posto que um 
individuo pediu para trocar uma nota de R$ 200,00 - conferida por uma 
maquina o qual rejeitou a nota e nao procedeu o pedido e relatou que se 
tratava de nota falsa, ao devolver a nota o individuo relatou que aquela 
nao era a nota entregue por ele, mostrado ao individuo todo o 
procedimento adotado pelo frentista este foi ate a DP e foram orientados 
quanto ao procedimento de RDO apeans GCM e que iria ate o banco para 
realizar a reclamafao.

Outras Operafoes de Defesa 
Social

PolvilhoAv. Tenente Marques315tarde2-abr.4

Equipes especializadas realizavam patrulhamento e depararam com um 
motociclo cor preta sem placas, que empreendeu fuga ap6s visualizar as 
viaturas, em breve acompanhamento lograram Sxito em deter e abordar o 
individuo, nada de ilicito foi encontrado pela irregularidade 
administrativa foi acionado o depto de transito que pelo local realizou a 
apreensao do veiculo e procedimentos administrativos pelo falta de CNH, 
veiculo conduzido ao patio do Parana.

JordanesiaRua Hortalandia, 124Veiculo Localizado/Apreendido3162-abr. noite5
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Patrulhamento pelo local do fato, quando a guarnifao verificou a porta 
entreaberta do estabelecimento comercial, acionado o gerente para 
verificar em que condifoes estavam, ao adentrarem notaram que tentaran 
arrombar os caixas mas que sem exito, orientado para efetuar o 
levantamento e ir a delegacia para registrar a queixa crime.

CO
003-abr.8 319 Furto Av. Tenente Marques2 Polvilho1E

Patrulhamento local quando avistaram um indivlduo pegando dinheiro de 
um transeunte e entregando para uma menina, que foi ao terreno e enfiou 
a mao em um buraco e retirou algo parecido com envolucro de droga e 
entregou ao rapaz. De imediato foi realizado a abordagem mas que se 
evadiu, realizado a revista pessoal nos individuos e identificados, 
localizado a sacola contendo os entorpecentes sendo: 50 cocaina, 19 
maconha, 26 crack, 01 haxixe e 01 lanfa perf. mais a quantia de R$ 106,00 
em notas fracionadas. Dado ciencia a autoridade policial e foi ratificada a 
voz de prisao sendo elaborado o BO PC 268/2021.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor & Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que gratuitamente. 
Ter em Deposito, Transportar, Trazer 
consigo, Guardar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar.

3-abr. manha9 320 Rua Chavantes, 88 Polvilho
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Acionados via CECON para deslocar ao local do fato, onde o menor Kaua 
estava muito agressivo e tentando quebrando portas e ameafando as 
pessoas que ali estavam, acionado o conselho tutelar que apos ser 
cientizado declarou que nao havia necessidade deste, pelo fato de estar 
acompanhado de outros profissionais. Partes conduzidas para a delegacia 
e foram orientados quanto aos procedimentos a serem adotados.

3-abr.11 322 Ameayanoite Rua Corumbatai, 50 Polvilho

Patrulhamento pelo setor do fato, onde depararam com o condutor 
realizando malabarismos com o motociclo, ao dar voz de parada 
empreendeu fuga, logrado exito em deter e aborda-lo, ao questionar o 
ocorrido relatou que nao possuia CNH e que fez por emogao. Acionados o 
departamento de transito e feito a autuafio e recolhido o motociclo para o 
patio em Caieiras/SP.

3-abr.12 323noite Rua A, 8 Gato Preto

Solicitados Via CECON para deslocar ao local do fato e depararam com 
algumas motocicletas promovendo manobras perigosas, ao avistarem a 
vtr empreenderam fuga, lograram exito em abordar e deter um motociclo 
de cor prata, que fazia parte do grupo, em busca pessoal nada de ilicito foi 
encontrado, apenas medidas adminsitrativas - acionado departamento de 
transito onde foi realizado todo o procedimento administrative e veiculo 
conduzido ao patio em Caieiras/SP.

3-abr. Agua Fria13 Veiculo Localizado/Apreendidonoite 324 Rua Florenfa,
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Viatura GCM 018 - Conduzida pelo GCM Nogueira que parou pelo referido 
local para oriental- o condutor Daniel, o vei’culo Montana estava 
estacionada sob a faixa de pedestre (irregular), apos o o fato vieram se 
envolver em danos aos veiculos, fato a ser esclarecido devido a 
divergencias entre os condutores.

PolvilhoRua Antonio Carlos Paiva Camelo,325 Acid. Trans, s/Vitima4-abr. manha14

Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato e depararam
vitima desacordada, diante do ocorrido foi solicitado apoio da central de 
ambulancia que conduziu a vitima ate a UFA de Jordanesia, onde foi 
constatado o obito pelo Dr. Heron, deslocando at6 a DP e apos noticiar a 
autoridade policial foi deliberado pela claborafao do BO PC 570/2021 de 
morte suspeita.

com a

Morte a Esclarecer ou Encontro 
de Cadaver

ordanesiaRua Eliana Ramires de Lima326tarde4-abr.15

Executando patrulhamento pelo setor quando foram acionados por 
populares onde narraram que uma mulher estaria sendo agredida 
proximo ao Shoping Anhenguera, pelo local ao realizar a abordagem nada 
de ilicito foi encontrado e narraram que a vitima estava em uma festa de 
aniversario da amiga, e proximo ao ponto de 6nibus quando se iniciou 

discussao com o autor, uma amiga tentou ajudar e foi agredida,PolvilhoAv. Tenente Marques, 3600 uma
testemunhas no local narraram que houve uma agressao por parte da 
vitima, diante do ocorrido foram conduzidas a UPA para atendimento 
medico, posteriormente conduzidos para a delegacia, pelo fato de serem 
menores foi acionado o conselho tutelar, genitor de uma das partes.

Agressao Fisica S/ uso de Armatarde 3274-abr.16

elaborado o BO PC 572/2021.

Apos solicitar ao agente Ratiz, referente a urn veiculo a varios dias
estacioando em estado de abandono, diante dos fatos o agente recolheu o 
veiculo ao p4tio em Caieiras/SP, inventario 43351.

w%
■ . JordanesiaV':V Av. Jordano Mendesnais Urgaos328tarde4-abr.17 msm rv Acionados via CECON, delocaram ao local do fato para averiguar urn

individuo de shorts azul, sem camisa que estaria amea^ando moradores 
do local. Confirmado o ocorrido e feito a abordagem onde nada de ilicito 
foi encontrado, em contato com o denunciante foi relatado para a 
guarnifao que o individuo havia empurrado a esposa e veio a lesionar sua 
mao, diante do ocorrido foi conduzida para a deelgacia e apds narrar os 
fatos a autoridade policial deliberou pela lavratura do BO PC 571/2021, 
Lesao Corporal.

PolvilhoRua Carapicuiba, 71Ameaya329tarde18 4-abr.

Em ponto de estacionamento pelo Bairro Florim avistaram um veiculo 
preto que ao perceber as viaturas retornou pela contramao da via, fato 
este que mobilizou as viaturas a verificar o ocorrido, apos breve 
acompanhemento e logrando exito na abordagem onde nada de ilicito foi 
encontrado, indagado sobre a razao do feito apenas relatou que assustou- 

as viaturas. Acionado o agente de transito que lavrou o inventario 
de autua^ao e recolhimento do veiculo junto ao patio em Caieiras/SP

CentroRua Jove Manuel Santos,Remofao de Veiculo Particular330tarde4-abr.19
se com
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Sohcitados via CECON para deslocar ao local do fato em apoio a vigilancia 
sanitaria o Fiscal Michel Rodrigues informou que havia uma deniincia de 
funeraria nao ter licen^a para preparar corpos, diante do ocorrido feito 
contato com o proprietary que franqueou a entrada e foi constatado tr§s 
corpos no local. Foi realizado o auto de infrafao e interdi^ao do local, 
foram conduzidos para delegacia e apresentado a autoridade policial 
elabou o BO PC 573/2021, solicitado pericia para o local, sendo o local 
preservado pelos GCM Verdille e Aleandro.

20 4-abr. noite 331 Apoio aos Denials Orgaos Av. Bento da Silva Bueno, 234 Polvilho

Apos Solicitapo via CECON, deslocaram ao local do fato onde se 
encontrava a senhora Aparecida Alves, relatando que seu ex-marido que e 
GCM, como de costume pegou sua filha para passar o dia. 0 GCM ligou pan 
sua irma para que ela fosse ate o portao para pegar a crianpa, sendo assim 
a senhora Aparecida juntamente com sua irma Fabiana aguardaram a 
chegada do GCM, memento em que deixou a sua filha com a mae em fiiria, 
suhindo na direfao em sia residencia com uma arma de fogo cm punho no 
intuito de entrar na residencia. Sendo barrado no portao por outro irmao 
da declarante, diante da situa^ao o GCM deixou de investir a afao, 
deixando o local. Diante do fatos, foram conduzidos para a delegacia e 
apos narrar o fato, a autoridade policial lavrou o BO PC 575/2021 de 
Invasao de Domicflio.

Outras Infra^Ses Contra a 
Pessoa

21 4-abr. noite 332 Rua Alvorada, 202 Sao Benedito

Operador de Motoniveladora Volvo 6930 - Sr. Jorge Vieira, estava fazendo 
a manutenfao da via Publica pelo local dos fatos e ao engatar a marcha a 
r6, nao observou um veiculo estacionado e veio causar dano de grande 
monta, contudo entraram em acordo para realizar o ressarcimento do 
dano.______
Guarnifao acionada pelo local e que atrav^s de deniincia anOnima onde 
pessoas estariam fazendo pesca predatdria, sendo o material uma rede de 
15M, e que os autores evadiram-se do local, realizando apenas a 
apreensao dos objetos.

22 5-abr. tarde 333 Acid. Trans, s/ Vitima Rua Araina Ponunduva

Recolhimento de Apetrecho de 
Pesca

Estrada Ana Maria Procopio de 
Moraes,

23 5-abr. tarde 334 Lago Azul

Patrulhamento pelo local do fato, juntamente com as vtrs 002, 111, 115 
lograram exito em abordar 2 individuos onde informaram serem menores, 
que ao avistar as vtr gritou 'moio' ato continuo realizaram a busca pessoal 
sendo logrado exito em localizar a quantia de R$ 60,00 notas fracionadas e 
narrou que estaria praticando o ilicito e indicou onde estaria os 
entorpecentes. Conduzidos ate a delegacia e ap6s a narrate do fato foi 
ratificada a voz de prisao, sendo apreendido: 19 cocaina, 25 maconha, 6 
crack e 60 reais em notas fracionadas.

Ato Infracional, Privar Crianfa ou 
Adolescente de sua Liberdade, 
Procedendo a sua Apreensao sem estar 
em Flagrante de Ato Infracional ou 
Inexistindo ordem Escrita da 
Autoridade Judiciaria Competente.

24 5-abr. tarde 335 Rua Chavantes, 88 Polvilho

3365-abr. • : Rua Bento Correa da Rocha, 310;> Centrb11 m
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Em patrulhamento pelo setor do feto, deparararn corn um terreno que 
havia sido realziadp uma lirnpeza na entrada com servi^o de miqulna 
retrocscavadeira,

Outros Procedimentos 
Administrativos ' Rua Drozalina Amud, s/n Polvilho337rtianha26 6-abr ■

-
Solicitados via Base Ambiental e deslocaram ao local do fato e depararam
com uma ave coruja que ehcontraya-se centre de uma gaiola, a ave escava 

Polvilho caida ao soldo morddor auxihou a ave e adonou a guarmgao e pelo fato de 
averiguaqao methor nao apresentava ferimento e foi liberada cm seu 
habitat natui-al._________________ ' _______ _____________
Solidtadqs via Base Ambiental para apoiar a senretaria do metp apiblentc;
referente a deminda de descarte de produtos quimicos era represa 
prdxima a Jovdanisia, e pelo local foi adotada as medidas de cabiveis.

338 Soltura de Animais Silvestres Rua Corumbatai, 411manha27 6-abn
'•v':

jordanesiaRodovia SP 330 - KM 37,5339 Apoio aos Deinais Orgitos6-abr. manha28
Acionados via CECON para deslocar ao local do fato e apuraram que.
vitima relata que hh algum tempo vem sofrendo agressoes fisicas e 
psicologicas, momento em que ao chegar do trabalho notou que seu 
convivente estava de posse de uma faca deitado no sofa, ao adentrar na 
resid§ncia ele se levantou e fechou o portao e trancou com duas 
fechaduras, n§o permitindo a salda. Quando comefou a chutar o portao, 
quando logoru exito em sair e solicitar ajuda. Com o chegada da guarnifao 
foi necessario uso de forfa moderada para center o agressor e ainda veio a 
ofender a guarnifao de forma agressiva e ameaqando a conjuge.
Conduzido a delegacia e apos cientizar a autoridade policial que deliberou 
pela BO PC 586/2021 Ameaga e Medida Protetiva.

CentroRua Armando Gomes da Silva340 Amea^atarde6-abr.29

Acionado via CECON no departamento de transito desta urbe o agente
Ratiz foi ameaipado com palavras de e gestos de retaliaqao pelo 
proprietario do vefculo gol dfz2824 de Osasco, que foi recolhido ao patio 
em Caieiras/SP. A servidora Keti Rosa delatou o referido agente como 
responsavel pela autua^ao e romefao, fato confirmado a este GCM pelo 
autor da ameafa, ato continuo senhor Felipe declarou que foi ofendido 
pelo agente. Conduzidos as partes a delegacia onde foi elaborado o BO PC 
264/2021.

acionado via Base'Mibreptai mfornwttdQ que um animal, 
silvestre gamba:adentrou asua.residentu, pelo local foi realizado a 
retfinpao do animal e pelo fato de nao apresentar fertaentos foiJiberado 
cmse'uhabitatnaturaL m . . -t 

PolvilhoRua Vereador Joao Cardoso, 28Amea^atarde 3416-abr.30

Mi hi||Recolhimentotde Animal 
Silvestre

Rua Dettilina, !"!).. Polvilho
\

7-abr. 1manham m
Ao atendef ochamado de animaLsilye'stxe, no local ainda depararam cbm
upiq gajota pendutada na parede de uma casa ao lado, com uma aye pm 
Meirinha,.realizado o reccilhimento e tendo em vistn aparentc.. : 
d'omesttcayaodoi encammhado.'.a.raata'ciliav, orgaoresppnsavel pelc 
acolhimento. d' ? d < ' •- . .

■rri i i M
Recolhim^tito de Anlmal/ ^ p 
Silvestre 'r .. 1 MS7-ab

M
polvilhoRua Detulina, 17,032 343ilhriel

mmt %--y' $x;:::

Patrulhamento pelo setor do fato e ao adentrar pelo local do fato 
avistaram uma mulher que tentou se esconder embaixo de uma arvore, 
despertando assim o encejo de aborda-la, logrando exito em localizar em 
sua posse uma sacola contendo entorpecentes sendo: 89 cocaina, 80 
maconha, 8 crack, 10 haxixe, 2 ecstasy, mais R$ 40,00 notas fracionadas, 
questionada a respeito das drogas narrou que estava comercializando pois 
Ihe fora prometido a quantia de 150 rais. com a testemunha nada de Qicito 
fora encontrada, que teria entregue RS 20 reais para comprar maconha. 
Diante do ocorrido foram conduzidas at£ a delegacia de JordanCsia e 
apresentado os fatos para a autoridade policial foi ratificada a voz de 
prisao e lavrado o BO PC 591/2021 e conduzida a Mairipora. 
permanecendo a disposiqao da justifa.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro x Cravinhostarde 3447-abr.33
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Apos Solicitafao via CECON, deslocaram ao local do fato e depararam com
o volume de som alto da residencia, solicitado para abaixar o volume do
estabelecimento e que se prontiflcou a desligar._____ ___ ____________
Corn objetivo de fisealizagao a irregularidades ci iminais momento em que 
urn motociclo transpos a fiscalizagao, em acompanhamento breve, foi 
logrado exito em abordar e deter o motociclo e em entrevista ao condutor 
este narrou que nao possui CNH e foi recolhida ao patio em Caieiras/SP.

mi 7-ahr. iqrdan6siatarde.34- m
35 7-abr. noite 346 Perturbagao da Tranquilidade Rua Oswaldo Vallejo, 33A Polvilho

7-abr.36 noite 347 Cerco/Bloqueio/Interceptafao Av. Tenente Marques, 3154 Polvilho
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Apos disparo do OCR, as vtr 003, 004, 005 iniciando patrulhameno pelas 
proximidades, que a vtr 004 deparou com velculo, realizado a abordagem 
e procedimentos de praxe, foi localizado uma pequena quantia de 
entorpecente, passageiro nao portava documentos pessoais, que diante da 
divergencia de dados conduzimos as partes e os veiculos foram 
conduzidas ao DP. Apos conversas o individuo assumiu que estava de 
olheiroque iria fazer uma fita e estavam aguardando o carreteiro chegar, 
localizaram a vitima que foi conduzida para a delegacia tambem e a 
autoridade policial deliberou para fazer o BO PC 9000039 - instaurando I.

Usar Entorpecente ou Adquirir, 
Guardar, Substancia que Determine 
dependencia Ffsica ou Psiquica, Trazer 
consigo, para o Uso prbprio. Utiliza 
local de que Tern propriedade, Posse, 
Administragao.

39 8-abr. manha 350 Av. Jordano Mendes Jordanesia

P.

77:7 II »mmmm§§! Si
Outros Procedimentos 
Administratiyos;;
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m Soliatados via Base Ambientaf, deslocarm ate o local do fato para atender
a uma demmcia de construgao Irregular, pelo local depararam com uma 
consti ugao de batraco de palet, madente, apos consulta toi solicitado para 
encerrar as atividades e orienfar para que a parte se dinja at6 q 11 
departamento responsavel da PM com intuito de receber maiores . 
esclarecimentos. ______________ '______

Sill
noite J 351

PA . Iv
40 8-abr,
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No local do fato, avistaram urn velculo UNO vindo em diregao da guarnigao 
em alta velocidade, diante de situagao deram ordem de parada que foi 
ignorada pelo condutor, ap6s breve acompanhamento foi logrado exito 
abordar o velculo e que nada de ilicito foi encontrado, apenas medidas 
administrativas sendo acionado o departamento de transito e foi realizado 
os procedimentos de praxe e o velculo recolhido ao patio em Caieiras/SP.

41 8-abr. noite 352 Veiculo Localizado/Apreendido Rua Jose Luis Leme Maciel Jordanesia em
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Acionados via CECON para deslocar a residencia da mae da suposta vftima 
que nos relatou que sua filha havia entrado em contato com ela dizendo 
que estava na casa de seu namorado a qual possui medida protetiva e que 
estava sofrendo mans tratos. Com apoio de putras vtrs, deslocaram ao 
local e que a suposta vitima estava, encontramos a prdpria que estava 
saindo da casa e informou que nao sofreu maus tratos e que haiva ido a 
casa por vontade prdpria e que ja havia retirado a medida protetiva, sendo 
encerrado no local.

Averigua^ao de Pessoa ou 
Vei'culo em atitude Suspeita Rua dos Plntassllgos, 13 Centro353noite8-abr.42

Acionados via CECON para deslocar ao local do fato e para verificar a
denuncia de aglomeragao e comercio de bebidas. Nada foi constatado e as 
possoas que estavam ali pegaram sua encomenda e retornaram para casa, 
as poucas que estavam por ali foram dispersadas e as atividades do local 
foram encerradas.

PolvilhoRua Milk Felix, 380Perturbatpao da Tranquilidade3549-abr. noite43

Acionados via CECON, deslocaram ao local do fato e que estava ocorrendo 
uma aglomerafao, o agente de transito Ratiz foi acionado e realizou os 
procedimentos administrativos de praxe e procedeu o recolhimento do 
vefculo junto ao pdtio Caieiras/SP

■§
3d Apoio aos Demais Orgaos JordanesiaAv. Aruja, 21035510-abr.44 p

5

Patrulhamento pelo setor, momento em que a guanifao foi acionada para
atender um municipe que havia sofrido queda de bicicleta, com 
escoriapoes no brapo e pema, sendo solicitado para deslocar atd 0 UFA de 
Jordanesia.___________________
Patrulhamento .pelo local do tatos, depararam.com varies materials usados 
sendd [-telhas; porta, madeirfti efdabosj, ||adentfar da area constataTam | 
urn barraco em construcao, ao quest mnarmos spbre os iatos foram 
mformados que o genitor era o propnelano, cor.tudonao apresentou ; 
docdtbenfdsobrea {fosse! fofotiebtado a estar deslocando em data 
posterior ao 6rg§o competente 4a mumcipalidade para esclarecimentos e 
providSncias cabivets, ; ' I ) 'V , ......

PonunduvaAv. Francisco Misse,Assistencia a Pessoa356manha10-abr.45

iliipil
Lago Azul
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Outrbs-PfocedimqntdS' c ;. 
Administrativos ^ V'-J-

i
Rua Palmeirado Oeste, 3046,; 10-abr; 357tarde W

iilil s 111g 1i 11 mm
Patrulhamento pelo local do fato depararam com um individuo que ao 
avistar a viatura passou a portar-se de maneira nervosa e apreensiva, 
ensejando assim na abordagem, logrado exito em localizar em sua posse 
R$ 20,00 notas fracionadas, realizando varredura pelo Ipcal logrou-se 
exito em localizar uma sacola plastica escondida na caixa de caveletes de 
agua com: 12 cocaina, 16 maconha, 3 haxixe, 5 lanpa perf. 1 ecstasy e R$ 
306,00 em notas fracionadas, indagado sobre o fato, relatou que estava 
comercializando as drogas. Foi Ihe dado voz de prisao e encaminhado para 
a delegacia Jordan6sia, ap6s cientizar os fatos a autoridade policial, foi 
ratificada voz de prisao e feito o BO PC 604/2021 - permanecendo a 
disposipao da justipa.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor 5 Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeirotarde 35810-abr.47

Guarnifao acionada via CECON para deslocar ao local do fato e que havia
03 animais silvestres gambas adultos, realizaram a retenpao dos animals e 
pelo fato de nao apresentar ferimentos foram liberados em seu habitat 
natural

Recolhimento de Animal 
Silvestre

JordanesiaRua Jose Isidro de Oliveira, 40359manha11-abr.48
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Patrulhamento pelo local do fato e ao adentrar na via, foram avistados 02 
individuos os quais ao avistarem a vtr se comportaram de maneira 
estranho encejando assim na abordagem policial. Solicitado apoio da 
equipe canil com o cao de faro que logrou exito em localizar uma sacola 
contendo entorpecentes 18 cocapina, 06 maconha, 26 crack, 4 lanqa perf. 
que ao questionar as partes declaram estar realizando a venda de drogas, 
e que havia uma pessoa para comprar maconha, ao cientizar a autoridade 
policial, esta ratificou a voz de prisao sendo realizado o BO PC 605/2021, 
permancendo a disposifao da justiqa.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Depbsito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

tarde49 11-abr. 360 Rua Chavantes, 88 Polvilho
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Pati'ulhameno pelo local do fato e em posse de infomraqoes de que o 
veiculo envolvido em diversos roubos e furtos de caminhao, estaria nas 
proximidades do setor. Realizado a abordagem e procedimento de praxe 
nada de ilicito foi encontrado, mas que foi devido a diversas informaqoes 
foi conduzido a delegacia e autoridade policial determinou a apreensao do 
veiculo, realizado o BO PC 610/2021.

Averiguapao de Pessoa ou 
Veiculo em atitude Suspeita53 12-abr. tarde 364 Av. Alfonso Leopoldo Vogel, Jordanesia

Patrulhamento pelo setor e depararam com 02 individuos que ao 
avistarem a vtr empreendeu Riga e dispensaram uma sacola e um objeto 
no beco. Logrando exito em abordar e deter os individuos e encontrar o 
objeto dispensado sendo uma arma de fogo tipo pistola 765 com 
carregador e 6 muniqoes, o outro objeto dispensado nao foi localizado. 
Diante do ocorrido foram conduzidos para a delegacia e ap6s ciencia a 
autoridade policial foi lavrado o BO PC 611/2021, sendo um maior que 
permaneceu a disposiqao da justiqa e o menor foi entregue a sua genitora.

Posse/Porte Ilegal de arma de 
fogo de Uso Restrito54 13-abr. noite 365 Comunidade Vila Uniao Jordanesia

■
13-abr. manha 366

asaafijii!
6*. 7 .

m mml .
Jordanesia

si;
, r .Gu

1 mmmojo aos DefnaisS5 Rodovia SP 354 KM - 37,5 : • : ■:
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uiaridade e pelo fato-de ja ter 
iastoroadas foram notificados■ 1 m
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Solicitados via CECON deslocamos ao local do fato e possui o nome
fantasia "Alpes Pizzaria", e que o proprietario relatou para a guarniqao que 
um cliente fez varias compras totalizando R$ 637,50, conduzidos para a 
delegacia e apos cientizar a autoridade policial e a cliente realizou o 
pagamento e devido ao acordo foram liberados no local.

56 13-abr. Estelionato367noite Rua das Azaleias, 78 Polvilho
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Acionados via CECON para verificar uma denuncia anonima que estaria 
havendo trSfico de entorpecentes pelo local, pelo local nao foi cosntatado 
nada de ili'cito e em varredura pelo local nas proximadades de uma calha 
de cano de uma certa residencia foi localizado um estojo azul contendo 
entorpecentes analogosa cocafna e maconha, diante do exposto 
deslocaram ate a delegacia e deram ciencia a autoridade policial pelo 
lavrou o BO PC 271/2021. Apreensao de objeto.

Rua Angelo Muriano, PolvilhoObjeto Encontrado/Localizadotarde 36814-abr.57

Sollclta4bs'via Base Arpbiental, e pel9 local dqda.to depararam com am 
animal pefonhento cobra jararaca dentro de um recipiente plastico, apos s" 
realizar a apreensao do animal e pelo fato de nao apresemar feri men toS 
foi liberado em sen habitat natural. ^ ^ { ^ ^

Polvilho
iilliiiili

369 Soltura de Animals Silyestres :
Iv ' - . ■'

Av, Ten elite Mar.ques,,PA -:' |
I WkM v ; p pil - A.-

14-ahr,: tardem

Aciondos via CECON para atender um chamado de que um velculo teria 
passado pelo tiinel e teria caido uma mdquina de empilhadeira, que 
posteriormente um caminhao teria sido abnadonado em outro lugar com 
mats 03 maquinas semelhantes. Dada as caracterlsticas dos individuos foi 
logrado exito em localizar e deter um deles, conduzido para a DP e dada 
ciencia a autoridade policial, este deliberou pelo registro BO PC 625/2021 
- permancendo a disposifao da justiqa.

Rodovia SP 330 - KM 35 Gato PretoRecepta^ao14-abr. tarde 37059

Soiicitados via Base Ambiimtat para deslocar ao local do fato para atender ..
ao chamado que pelo local depararam coin 08 ilihoies de patos selvagens: 
em ttma calxa de papelSo. Diante do ocorridO reahzaram a retenpao daS | 
aves e foram encammhadas a mata cilfar permancendo aos culdados da | 
responsavel local.,■■ .> 

Av. Luis Ail Fairdtn s/n

m
Encaminhamento de Animals ao 
Orgao Competente ?|

mu . BIBiiii if:: :y :i lordanesia■mmi 14-abr-;
ISIS mmmmISII Imm 'M

Soiicitados via CECON para dar apoio a leDP Cajamar, om que a vitima 
precisaria retirar seus pertences e conduzida at£ a casa de acolhimento da 
mulher, o BO PC 272/2021.

Operacao de Apoio orgaos 
Policiais/ Penitenciarios Rua Campos de Jordao, 115 Polvilho14-abr. tarde 37261

mm- Acionados atraves do Jnseptor Marcel para deslocar ate a empresa Kelvion
em que um animal silvestn; Quad, realizado a reter.cao do animal e pelo 
fato de nao apresentar ferimentoS foi solto sera seu habitat natural.

Recolhimento de Animal5 
Siives^e ' |

..
Jordanesia ^Rodovia SR 354 KM - 43,5 11

M isl-w?/. /si WlM:iamin 15-abr,
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Patrulhamento pelo setor do fato, depararam com um indivfduo fazendo
malarabarismos, com apoio da VTR 26302 da PM onde os soldados 
realizaram a autuapao 55963009 sendo recolhido o veiculo junto ao patio 
em Caieiras/SP. ________________________________________

PolvilhoRua Corumbatai, 522Veiculo Localizado/Apreendido15-abr. manha 37463

Soiicitados via CECON para atender a um chamado de que um veiculo de 
cor branca estaria se envolvendo em tentativa de roubo peia rua Cedral, 
em consulta ao sistema Infoseg, constastou produto de roubo/furto, 
conduzido a delegacia sendo lavrado o BO PC 275/2021 sendo o veiculo 
apreendido.

PolvilhoVeiculo Localizado/Apreendido Rua Dalias, 1315-abr. manha 37564
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Acionados via CECON para averiguar uma desinteligencia pelo local, vtr 
em deslocamento foi noticiada que a vitima teria informado ainda qie o 
agressor estaria se evadindo do local em vefculo roubado. Pelo local 
deoararam com o referido velotfo na rua com a porta aberta e adentrando 
no vefculo, com exito em deter e realizar a abordagem. Com divergencias 
nas declaracoes de ambos, foram todos conduzidos a delegacia e apos a 
avalia^ao mddica da vftima o escrivao elaborou o BO PC 628/2021, vftima 
foi orientada a estar registrando o fato posteriormente e o autor 
permaneceu a disposiyao da justiya.

65 16-abr. manha 376 Receptayao Rua Ribeiro Couto 6A Ponunduva

Patrulhamento pelo local, depararam com o motociclo, e na tentative de 
realizar a abordagem, o condutor do motociclo saiu correndo deixando o 
motociclo ao solo. Diante do ocorrido, foi acionado o departamento de 
transito onde o agente odair realizou a recolha do vefculo conforme AIT3 
70709, inventdrio 0235.

16-abr.66 Veiculo Localizado/Apreendidonoite 377 Rua Campos do Jordao, s/n Polvilho

Patrulhamento pelo local do fato onde se depararam com o com4rcio [bar] 
em funcionamento com aglomerayao, estando em desacordo com o 
decreto municipal, solicitado os documentos pertinentes declarou que nao 
possui e foi solicitado o encerramento das atividade e orientada quanto 
aos procedimentos de funcionamento. e as demais orientayoes 
pertinentes.

Outras Infrafoes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz 
Publica

Rua Desdemona Conceigao de 
Morals, 58516-abr.67 noite 378 Polvilho

Patrulhamento pelo setor e visualizaram o motociclo em fundada suspeita 
e apos o exito em aborda-lo foi detectado que havia restriyoes e atraso de 
licenciamentos desde 2017, diante do ocorrido foi apreendida e 
encaminhado ao patio em Caieiras/SP.

68 16-abr. noite 379 Veiculo Localizado/Apreendido Rua Campos de Jordao Polvilho

Patrulhamento pelo local do fato, depraram com a vftima cafda ao solo, 
acionado o resgate chegando pelo local a UR 05205 com a unidade 
autoban que socorreu a vftima ate o hospital regional, compareceu ao local 
a perfcia vtr 0948, sendo lavrado o BO PC 634/2021.

17-abr.69 manha Acid. Trans, c/ Vitima380 Av. Tenente Marques, 1112 Polvilho

• - & v :
tarde 381 Rua Desdemona da Conceipo de 

Morals,
Solicitados via Base Ambiental para deslocar ao local do Fato onde foi 
cntregue para a guaniyao um filhote de sarue. sendo .’evado para a mata 
ciliar em lundiaf, permanecendo aos cuidados da vetermana Tais;

Captura, Resgate de Animals em 
Situacao de Risco

"■mi17-abr70 Polvilho

Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato, e apos se interar do 
ocorrido, relatou que estava comemorando o aniversario de Vitoria com 
os colegas e que a musica estava em volume alto, vindo a atrapalhar o 
descando alheio, diante do fato, foram conduzidos ate a delegacia e foi 
lavrado o BO PC 636/2021.

"S
CO
CD Rua Benedito Cardoso de 

Barros, 16671 18-abr. 382 Perturbafao da Tranquilidade5 Centro
"O

CO
E
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Patrulhamento pelo local, onde avistaram um motociclo na cor cinza por 2 
indivi'duos, que ao avistar a vtr empreendeu fuga, optaram por nao dar 
seguimento pelo fato de haver familias e transeuntes, estacionado pelo 
local, avistaram novamente o veiculo e com todo o procedimento adotado 
lograram exito em abordar e deter, pelo fato de nao haver nada de ilicito e 
constar irregularidades no motociclo por falta de retrovisor e pneus
__ estado, foi acionado via CECON o departamenlo de transito, os
agentes Ratis e Renafo e Ricardo foram no local e cientizaram os guardas 
que por motive de ordens superiores para nao realizar nada que venha da 
GCM. Diante do fato. foram liberados juntamente com o veiculo em estado 
irregular.

Av. Dr. Walter Ribas de Andrade,Averigua^ao de Pessoa ou 
Veiculo em atitude Suspeita

emCentro383tarde72 18-abr. 221 mau

Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato e depararam com o 
comercio com a porta semi-aberta, realizaram contato com o proprietario 
e informaram que o volume do som estaria incomodando os vizinhos, de 
pronto informou que estaria diminuindo o volume, sendo informado 
quanto a desordem publica e que seria reincidente dessa mesma natureza.

Outras Infrafoes Contra a 
incolumidade Publica e Paz 
Publica

PolvilhoRua Osvaldo Vallejo, 33A384noite18-abr.73

Apos solicitafao da VTR 17, deslocaram ao local do fato onde o 
encarregado da VTR realtou que apos atendimento de uma ocorrencia 
veiculo 130 em direqao oposta veio a danificar o retorvisor na lateral da 
viatura, pequena monta, e que a parte se prontificou a sanar os danos 
causados._____________________ ______  ___,___ _———H

SbUbitados via BaseAmbiental part apoiambs o setor dd fiscajizdf ao, de 
denuncia de que certa.-mdquma restrooscavadeira estaria reanzandu 
movimentafSadfc terra pqtolbcal do fato sera a devidardutohzaqaor 
Depararam corn o nperador de mdqnmae questioner relatou que nao 
havia autonzjqao, diante. do ocorrido, foram or lertados apara izar as 
obfds e proVidenciar as documefttacoes pertirienfes, fordrnembargados 
atraves da autuaqap demi' 1.2702/21. : 0.; ; //

um■S
OJ Provocar Danos ao Patrimonio 

Hist6rico, Artistico ou Cultural
PolvilhoRua Giiberto de Carvalho, s/n%

tm 38519-abr.74
13
£

Wsmi
WM :1:mm m

dpera^^eA]joioi | ^
Biscaltza^ao Fazendaria

e - . %'<' ~ - 1I M \
lordanesia

illill
Ruaburdes Bpepo da Stlva.U'^immm

manha 38675^9-ablt
ID

It^v;m tipmmmPIP'S ■'imiW;. : ■PSsW: isi i d-:ipum liH r■i d■0 I Mi
Acionados via CECON para atender a uma ocorrencia onde envolviam 
municipe e 0 agente de transito. Municipe relata que 0 agente de transito 
foi mal educado e de forma nervosa, ja o agente relata que sofreu ameaqa e 
ao abordar 0 referido em via pdblica 0 municfpe veio com um pedaqo de 
pau e ainda ameaqou 0 agente, foi realizado 0 BO PC 9000006/2021.

um

PolvilhoAv. Tenente Marques, 55Amea9a38776 19-abr. manha
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Patrulhamento pelo setor onde esquipes especialiadas adentraram a 
coraunidade visualizaram certa aglomerapao, o qual ao avistaram as 
viaturas, indivi'duos empreenderam fuga, tentando pular muro de uma 
residencia em estado de abandono, acompanhados pelo agentes logrararr 
exito em deter os autores os quais carregavam em posse uma sacola 
pldstica contendo: 179 cocalna, 114 maconha, 65 pedras, 11 lan^a 
perfume, 8 ecstasy, 7 haxixe, R$366,10 em notas fracionadas, 2 celulares, 
apos cientizar a autoridade policial foi ratificado a voz de prisao, BO PC 
282/2021,permanecendo a disposiipao da justi^a.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

ou77 19-abr. tarde 388 Rua Campos de Jordao, 15 Polvilho

Solicitados via Base Ambiental, deslocaram, ao local do iato com objetivo 
de apoiar a Sec/Wefo Amb, reference a descartede produto quimico epi 
repreSa, jd existe um registrp d&ss,e|q^\drgao competent realizou as 
procedimentos necessarlos do ocorrido._______ . ____________
'Pdtt$bamerito loeal/(|epa^iEffidorft^a-§tea de apbpJrimad^mente 
1500m .que bam side desnjatado epcorte de 10 arvores nativas/.nao'foi 
iagrado fcdtp em-localizaraigttm responsavel.

m 20-abr, 389rnaftha Apoio aos Demais Orgaos

Bestruir ou Danifiear Florestas 
Natives ou RIantadas, Objeto 
EspeciaJPreservacat>'\ •' "rr ^r~r7~
Bestruir ou Danifiear florestas 
Nativas ou Plantadas, Objeto 
Espedal Preserva^o. ?

iprdanesiaAv,ArujCs/n , |J|
its;:

m
jiwSi;

' tarde 390 Ponunduva
m 20-abr. Rua Marfiia, 432 H p ;4v

Em patrulhamento pelo iocai, depararam com um desmatamento em que
avores nqtivas foram cortadas em uma area de aproximadamente 7O0m2, 
naofoilogradpexitoemlocatizaroresponsaveL v-- ^ ‘

Rua Monte Alegre do Sul, 440
80 20-nbr tarde 391 Ponunduva•i .

Acionado via CECON para averiguar um atropelamento enfrente a PMC, 
pelo local ja se encontrava a unidade de resgate 05204 onde conduziram a 
vitima para o HMR, sendo atendida pela Dr. Ana Paula. Devido ao ocorrido 
a responsive! da vitima nao manifestou desejo de realizar registro na DP.

81 20-abr. noite 392 Atropelamento Av. Flavio Beneducci Centro

82 tiago/inAcio393

Importar ou Exportar, Remeter, 
Produzir, Fabricar, Adquirir, Vender, 
Expor a Venda ou Oferecer, Fornecer 
ainda que gratuitamente, Ter em 
Deposito, Transportar, Trazer Consigo 
ou Guardar, Matiria Prima de 
Substancia

Patrulhamento pelo local, depararam com um indivfduo em fundada 
suspeita, em abordagem pelo local foi realizado busca pessoal e foi logrado 
exito em localizar a quantia de R$110,00 em notas fracionadas e encontrar 
certa quantidade de droga" numa sacola. Conduzido as partes para DP 

sendo lavrado BO PC 9000042/2021.

83 21-abr. noite 394 Rua Cruzeiro, 77 Polvilho

Em data de 20/04 do corrente ano, pela Rua Cravinhos, local frequentados 
por usuarios de drogas, encontrava-se 7 gaiolas contendo as aves: Tie, 
Chupim, Coleirinha, Mandarim, Bico de Caere, Belga, Pintassiigo, Manon 
em condifoes precirias. Acioando a vtr do setor onde foram recolhidos as 
aves e posterionnente conduzidos ao parque CEMACAS permanecendo 
aos cuidados do responsavel local.

Captura, Resgate de Animais em 
Situa^ao de Risco

84 21-abr. manha 395 Av. Tenente Marques, 3861 Polvilho

Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato, foram informados de 
que ex marido adentrou no comercio e nao queria sair, agredindo assim a 
ex mulher, conduzida para a delegacia onde foi elaborado o BO PC 
649/2021.

85 21-abr. tarde 396 Vias de Fato/Agressao Rua Tipuanas, ordanesia
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Acionados pelo Inspetor de plantao para deslocar ao local do fato ond
estava o vereador Fabiano Galvao e alguns individuos para deslocar a DP 
Jordanesia para esclarecimento sobre atos praticados, furto de material 
conhecido como trilhos de trem. Foi elaborado o BO PC 648/2021.--------

Averigua^ao de Pessoa ou 
Veiculo em atitude Suspeita

GuaturinhoAv. Jose Marques Ribeiro. s/n39786 21-abr. manha

Acioandos via CECON para deslocar ao local do fato, onde o condutor do 
veiculo visilvemente embriagado, conduzido a DP Jordanesia sendo 
lavrado o BO PC 650/2021, agente de transito Ratiz lavrou a AlT sendo 
apreendido e encaminhado ao patio em Caieiras/SP e o condutor 
permaneceu a disposifao da justifa.

CentroAv. Joao Felix Domingues, s/nAcidente de transito s/ vitima398noite87 21-abr.

Solicitadosyia'CECONparaaveriguarmauStratos aatumais, ;• ^ \ v
possivelmente “Briga de gale", que estaria acontecendo em . 
estabelecimento "ban local do fato tt9 9, Pelo Ibcal a.porta do 

»wi a ; estabelecitnento estava fechada contudobuviamosbrulhos advimlos do 
C1M!<jA 2 interior do local; par uma fresta visuahzaram varies ipdividuos asslstiam a
^ ’ - i - br>ga de galo. tngressgrara 'pelo local e logo foi avistadd e confirmada o >

-feto, sendo, o propriefdrio. doJdcal Luciano Silva assumiu toda'amona do -
evento.-foramapree .^'•’/f ^ ■- ^ ^ " w ^___ i;----- , j'■■■*—;—-

Solidtados via Base Ambienta! onde deslocaram ao local do fato c> . ,
depararanvcOm ura animal sdvestre tipo,cuica^onde encontrava-se emura^ 
reciplente plas'ico (baciaV realizado o resgate e por ap.rosentar fenmebtos 
leve^ldi imcamiphadb ad organ compel.enLe (mala ciliar) na cidade de

mm§ mm PH
Travessa Ana Maria Gomes de : 
Paula,

:S: M •W'
| - $ if m M y"'

Promover Rinha de Ammais v 
Silvestres (maus tratos) \ &

•i %
399noite I

jlife
21-abr.m ®mI -v-M'mIPil: iilliMi Mi IM mMmm wMI:II M i MVM /, /- p| 1

Rua Autopora, hloco.35:
X :X;¥SS-ss; iv\ m w&$

89 k ,22-abr. tard.e
fittdaminbametlto de Anbijais ao 
............................ ..

Jordanesia400. mm•MX
:■ iillm mMmm s MiiS Mi ■ , §

Patrulhamento pelo local do fato a guarnifao se deparou com o Sr. Djalma 
que encontrava-se pesando trilhos da linha ferrea que foram 
desenterrados de maneira equivocada. Representantes da empresa 
estiveram pelo local e foram ate a delegacia elaborado o BO PC 284/2021. 
e partes foram liberados.

PolvilhoRua Padre Luiz Crispim, 480Objeto Encontrado/Localizado401tarde90 22-abr.

Patrulhamento pelo local do fato, depraram com 2 individuos abaixados 
mexendo em uma sacola plastica, ao notarem a presenfa da vtr se 
evadiram por um riacho onde o GCM Maciel desembarcou e em seguida foi 
atras dos proprios, vindo a dispensar uma sacola contendo certa 
quantidade de drogas. Na delegacia efetuado a verifica^ao registrou o que 
segue: 185 cocaina, 81 maconha, 58 crack, 12 haxixe, 10 ecstasy, 19 lan?a 
perfume, e R$ 68,00 mais folhas de anotafoes.

Solicitadas via base' ambienta! para realfzar a captura de um animal 
SiTvestre-gamb^pelddocalforam Informados deque oaititnal estaria nd < 
form da residSrtcia, realizado a captura e pelo fato de nao apre^entar 
Ferimentos foisoltoemseuhabitatiiatiirai. i . . /

. - AGionados.via CEC0>1 paraatepdera um ebamado de denunia andnima de
con.stru?ao irregular, pelo’ocal fm constatadoe cm entrevisUdO
proprietdRo foi confirmado de que o filho teria realizado a ob% Feito 
contato com com o Fiscal Si; Samuel e as pmvidencias tomadas path

‘ periodd da tarde paraprovidencjasdegH-axe. ; ; :■ .----

PolvilhoRua Campos do Jordao, 15Objeto Encontrado/Localizado402manha91 23-abr.

m
■ ,

Re,colhiniento de Animal' ^
ExoticO ' v ; te

Jordanesia, |RdaCisalpina>119 ^■9t- 23-abr.: Jnanha -
1 Iy2,r ' ,, ^.1-^

93 23-abrv manha

mm
m ■isp W.— WMmsm ■mi xx; W;

Rua ]pse de SoUZa Feitosa, 20
MM PolvilhoApoio aosDemais 6rgaos miloi Rm;

:



GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAJAMAR Estado de Sao Paulo Estatfstica de Ocorrencia -Abril de 2021

Patrulhamento pelo local do fato, depararam com um indivfduo mexendo 
em uma sacola no chao, de imediato gritaram que molhou e os indivlduos 
deslocaram para enlrente a um estabelecimento bar, durante a abordager 
foram encontrado a quantia de R$ 40,00 e um celular, em outros 2 
indivi'duos foram encontrados uma porfao de cocama consumida e a outr 
nada de ilfcito, diante do ocorrido foram conduzidos para a DP e la um do 
indivlduos Lucas assumiu a autoria do Uicito, ratificado a voz de prisao 
pela autoridade policial permanenecendo a disposipao da justipa atraves 
do BO PC 208/21 sendo apreendido; 43 cocalna, 22 maconha, 16 crack 2 
lanpa perfume, 1 ecstasy, 2 haxixe.

Trafico de Entorpecente, Importar 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente. Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

ou

94 23-abr. tarde 405 Rua Chavantes, 88 Polvilho

95 23-abr.: Anoando pelo agentes da ftscalizapao de rceio amb:ente para apoiar uma 
inspepao de corte de arvores [cucaliptos) em area de captacao de energia 
sxilar. apds a veriffcapao foi realizado c auto de infrapao 305/2021. ’

tarde ;Apoio aos Deraais Orgaos406 Estrada Francisco Misse, 6000 Ponunduva

Aciondos via CECON para atender um chamado de acidente de transito, 
condutor e garupa do motociclo cafdos ao solo, o condutor do veiculo pelo 
local, quiestionando o ocorrido relatou que ao sair da empresa e ao 
adentrar na via o motociclo estava e, alta velocidade e chocou-se na porta 
traseira do lado esquerdo do veiculo. Unidade de resgate 05203 prestou 
os socorros de praxe e encaminhou as vitimas para o hospital regional, o 
condutor do veiculo foi conduzido a delegacia e foi elaborado o BO PC 
662/2021, pericia pelo local, os veiculos foram liberados, vitimas 
ferimentos leves.

96 23-abr. noite 407 Acid. Trans, c/vitima Vila uniao Jordanesia

com

Acior.adcs via CECON para atender a uma denuncia de poda irregular de 
arvores, pelo local depararam com uma motoserra executando o service, 
ao questionar sobre autonza?ao, apenas declarou que fora contratado 
para executar o servk/o. Posteriormente o responsive! local chegou e foi 
orientado quanto aos procedimentos c a forma de fegularizacao da obra 
sendo tomadas as prnvider.cias de praxe.

Rua Jean Anastace Kovelis, 4997 24-abr. raanhS 408 Corte/Poda de arvore Polvilho

Acioandos via CECON par averiguar acidente de transito sem vitima, pelo 
local depararam com um caminhao de pequeno porte da empresa 
Simonetto Mdveis, pelo fato de estar carregado e perdendo o controle 
colidindo em um muro de residencia onde nao houve feridos, apenas 
danos local. Entrando em acordo com a proprietdria da residencia.

98 24-abr. manha 409 Dano Rua Descalvado, Polvilho
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infest1 w
1 j=ficr;;rri"rrsx“* ^^•*-ssaasaT

5 trajava eonincidia com as veste

I k -?' i,• ’r .. cS?n ,-r:asiaSiBi 1r- |i;
tarde 410 Assist§ncia a Pessoa

: '3,.;r ‘‘ ^
99 24-abr. s

■«- W

___
__________• <

. ;
Equipe ROMO realizava bloqueio de fiscalizapao quando foi dado ordem de 
parada e um motociclo HLR2987 evadiu do bloqueio vindo a abandonar o 
veiculo se embrenhando pela mata, realizado consulta via CECON nada de 
ilicito fora encontrado, acionado o depto de transito sendo lavrado o 
inventario de recolha 1093 por transpor o bloqueio, autuapao n9 133235, 
sendo recoihido ao patio em Caieiras/SP

PolvilhoRua Zoaldo Campos PedrosoVeiculo Localizado/Apreendido411tarde100 24-abr.

Patrulhamento pelo local do fato, momento em que avistaram um 
individuo manipulando algo no solo de um terreno abandonado e 
entregando a outra pessoa, encejando assim na abordagem policial. Com a 
chegada a vtr, um individuo saiu cprrendo e outro foi contido por um 
integrante da guarni?ao. Em varredura pelo local foi logrado exito 
localizar uma sacola contendo entorpecentes tais como: cocaina, maconha, 
crack, haxixe, ecstasy, lanpa perfume, indagado sobre o fato, declarou que 
estava vendendo drogas. Diante do ocorrido foi conduzido ate a delegacia 
onde foi ratificado a voz de prisao, BO PC 665/2021, permanecendo a 
disposipao da justipa.

Trdfico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor £ Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente. Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

em
PolvilhoRua Cruzeiro412tarde101 24-abr.

SolldtaddS J3ase Ambieiital dcslocamt. 
um anrmabsagui, bnde o animal estava r
daocomdo foi capturaddJ.sdlto pelo fe_
Patrulhamento pelo local do fato, depararam com um acidente de transito 
envolvendo - motocicleta e bicicleta e que a ciclista sofreu escoria?6es 
leves, local prejudicado, corpo de bombeiro acionado pelo condutor da 
moto sendo levado para o hospital regional, sendo medicada e liberada,
nao manifestando o desejo de registrar o fato na delegacia._________
Acionados via CECON para deslocar ao local do fato, onde depararam
___ mofa desmaiada, que fora conduzida para a UPA Jordanesia pela
ambuldncia, atendida pelo Dr. Bruno, acioando o conselho tutelar pelo fato 
de ser menor e encaminharam-na ate sua residencia, nao sendo possivel
qualifica-la por nao haver mais dados.______ ________________ _
Acionados via CECON para deslocar ao local do fato, onde depararam 
o condutor da motocicleta caido ao solo com ferimentos visiveis na perna 
esquerda, o condutor do onibus estava ao lado e acionou o socorro, 
indagado sobre o ocorrido relatou que ao iniciar a curva o motociclista em 
alta velocidade colidiu de frente com o coletivo. UR 05204 conduziu o

hospital regional, na delegacia foi lavrado o BO PC 666/2021,

mmmmmm&mrn .....,....
Soltura de Animal* SHvestrcs. RualrKl,__________________tarde 413

... v i

m Jordanesia
102 24-abr*

Si

Av. Prof. Walter Ribas de Andrade CentroAcid. Trans, c/ Vitima414103 24-abr. noite

com
uma

JordanesiaBoiodromoAssistencia a Pessoa415noite104 24-abr.

com

JordanesiaRua das Cisalpinas, 352Acidente com motocicleta416noite105 24-abr.
mesmo ao 
apds perfcia os veiculos foram liberados.
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Apos de denuncia anonima, deslocaram ao local do fato, e depararam 
piriquito de argolar em mais tratos, nao sendo constatado a denuncia 

pelo fato de nao apresentar a documentafao necessaria foi apreendido a 
- . Pelo fato de nao haver vagas em um 6rgao competente foi 
permanecido aos cuidados do proprietario ate os procedimentos de praxi

conOutros Atendimentos de 
Deniincfia Ambiental

106 25-abr. umtarde 417 Rua jiilio Galiote, 311 Jordanesia
ave

Patrulhamento pelo local, depararam com uma motocicleta tipo trilha 
onde estava em desacordo com o CTB, ap6s consulta foi constatado que 
nao ha licenciamento desde 2002 e que estava com motor de outro 
motociclo, acionado o depto de trinsito pelo local sendo autuado pelo 
agente Luiz Silva sendo apreendida e conduzida ao patio em Caieiras/SP.

107 25-abr. tarde 418 Veiculo Localizado/Apreendido Rua Buri, 47 Jordanesia

• ' x:ii ' W4g;1 ■'SS?:;,'..|' 1
L-'l

Acionados pelo proprietario do estabelecimento comercial, informando 
que na madrugada do dia anterior a loja havia sido violada e que teria side 
subtraido materials e pertences pessoais e que o referido autor estaria 
contido pelos referidos funcionarios da empresa. Ap6s reconhecimento 
por imagens de video ambos foram para a delegacia e ap6s lavrado o BO 
PC 291/2021 partes foram liberadas. Sera adotado medidas 
administrativas de rotina apos instaurafao de IP.

era haMtado, Mste instante ilpa„ce„ o GCM Sim6es de Sadtana de

rs=.:r;r,“r

109 26-abr. tarde 420 Furto Av. Tenente Marques, 5021 Polvilho

110 27-abr. tarde 421 Rua Cravinhos, 500 Polvilho

:t il-

Patrulhamento pelo local do fato momento em que a vtr visualizou 
inidividuo com vestes de camiseta vermelha e cal^a moletom cinza 
servindo alguma coisa para outro individuo, local conhecido pela 
mercancia de drogas foi solicitado apoio de outra vtr logrando exito em 
aborda-Io. Foi encontrado a quantia de R$ 45,00 em notas fracionadas e 
pelo local foi encontrado uma sacola contendo drogas e apos indagar o 
individuo, relatou que estava vendendo drogas. Apresentado para a 
autoridade de plantao sendo lavrado o BO PC 299/2021, apreendido os 
entorpecentes: 25 cocaina, 11 maconha, 22 crack, 3 haxixe, 2 ecstasy, 1 
lan?a perfume, mais cell e dinheiro, permanecendo a disposicao da justifa.

um
Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

ou111 27-abr. tarde 422 Rua Chavantes, Polvilho
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Solicitados via CECON pra deslocar ao local do fato onde depararam 
um individuo que havia cometido suicidio apos ter matado sua 
companheira, acionado o resgate e ambulSncia, com a chegada dos 
mesmos foram encaminhados ao hospital regional e apos a constatafao 
medica de dbito de ambos foi apresentado na DP de Jordanesia, onde 
registraram como violencia domSstica, homicidio e feminicidio e suicidio 
consumado.BO PC 676/2021,

com

PolvilhoRua TieteHomicidio423tarde27-abr.112

Acionado pelo departamento de fiscaliza?ao como responsavel o senhor 
Marcos Balatela, para cumprir uma desapropriaqao em uma area publica 
local do fato. Depararam com 4 veiculos e um caminhao em estado de 
deteriorapao e causando contaminaqao ao solo servindo como criadouro 
de insetos e outros mais. Sendo todos removidos conforme CRR 1201,
1202 sendo referido ao nE 1075/2021.______________________________
Solicitados via Base Ambienta para deslocar ao local do fato para 
averiguar denunica de que varies individuos cortando Arvo re. s nativas, 
apos averiguafao foi constatado que foi realizado um bosqueamento 
provavelmente para futuro lanfamento de loteamento com varios tocos de
demarcagao, nao sendo localizado ninguem no referido local.------------------
Patrulhamento de rotina pelo local, foi visualizado um individuo 
entragando algo nas maos de outro individuo, que ao avistar a vtr saiu 
correndo. Realizado a abordagem a este individuo que permaneceu no 
local, apds realizar revista pessoal foi constatado em seu bolso a quantia 
de R$ 50,00 notas fracionadas e ainda 9 porqoes de cocaina e 1 de 
maconha, ao ser indagado sobre o fato relatou que estava comercializando 
drogas. Encaminhado ao DP e dar ciencia a autoridade policial foi 
ratificada a voz de prisao, lavrado o BO PC 294/2021 - permanecendo a 
disposigao da justica______________________________________ ________

" Patrulhamento pelo setor momento em que se depararam com um
acidente de transito envolvendo carro e moto sendo a vitima da moto^ 
estar ao solo com pequenas escoriaqoes, sendo socorrida pela ambulancia 
de prefixo 05 conduzida para o hospital regional, local prejudicado devido
populares retirarem os veiculos, partes entraram em acordo no local.-------

" Atendente da farmacia relatou que um cliente chegou e solicitou um 
medicamento controlado vendido apenas com receita, cliente colocou o 
dinheiro no balcao e saiu, momento em que a guarnigao teve exito em_ 
aborda-lo e diante do fato foi conduzido a delegacia e apos a reahzagao do
BO PC 680/2021, partes foram liberadas.____________________________

_ Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato e juntamente com 
outras viaturas teria ocorrido o fato de violencia domestica, com a chegadc 
da guamigao o autor foi cometendo varios crimes e apds a sua 
compreensao foi conduzido a delegacia e lavrado o BO PC 296/2021 de 
Violencia Domestica, Agressao. Carcere Privado, Ameaga e Resistencia.

Operaipes Aereas Apoio a 
Orgaos Municipals

CentroRua Ana Maria Gomes de Paula424manha113 28-abr.

Cortar, Destruir, Danificar, ou 
Maltratar Plantas de 
Propriedade Privada

Lago AzulRua Aeirdpolis, 43425manha28-abr.114

TrAfico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor A Venda 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente, Ter em Deposito, 
Transportar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

ou PolvilhoRua Dracena, 75426tarde28-abr.115

PolvilhoAv. Tenente MarquesAcidente de transito c/ vitima427manha116 29-abr.

JordanesiaRua Mario Marcolongo, 153Furto428manha117 29-abr.

Infra^oes Contra a Mulher 
(violencia domestica)

PolvilhoRua Jasmim, 336429manha118 29-abr.
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Apos denunica de que atras do campo de fulebol do polvilho estava sendc 
usado como ponto de comercializafao de drogas, realizado patrulhament 
pelas proximidades foi logrado exito em surpreender o autor, que estava 
de posse de uma sacola plastica contendo 48 cocama, 18 maconha, 9 crac 
4 ]an?a perfume, 3 haxixe, 1 ecstasy, R$ 36,00 notas fradonadas, indagadc 
sobre os fatos declarou que estava comercializando a droga, dado voz de 
prisao foi conduzido a delegacia e apos cientizar a autoridade policial fol 
ratificada a voz de prisao, realziado o BO PC 687/2021, permanecendo o 
autor a disposi^ao da justi9a.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a Venda ou 
Oferecer, Fornecer Ainda que 
gratuitamente. Ter em Deposito, 
Transpottar, Trazer consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

119 29-abr. tarde 430 Av. Tenente Marques, 3150 Polvilho

Solicitados via Base Ambiental. deslocaram ao local do fato e em 
averiguafao sobre a denunica de maus tratos, depararam com um animal 
de grande porte egua, caida ao solo no fundo de uma comunidade, local dt 
diffcil acesso, apareceu um indivlduo que estava de posse de um 
medicamento, que informou seria para usar no animal, orientou a parte a 
entrar em contato com um veterinario para sanar o problema e se por 
ventura vier a falecer entrar em contato com o 6rgao competente para 
providencias.

Outras Infra^oes de 
Competencias de Outros Orgaos

120 29-abr. tarde 431 Rua Antonio Lemes Souza Centro

Patrulhamento pelo setor depararam com um individuo conduzindo o 
motociclo em fundada suspeita, dando im'cio a um acompanhemento 
logrando exito em aborda-lo, nada de ilicito foi encontrado, ao questionar 
pelo ocorrido declarou que nao possuia CNH e o motociclo nao possui 
documento e licenciamento vencido. Diante do ocorrido foi solicitado 
apoio do depto de transito comparecendo o agente Ulisses e Sergio onde 
foi realizado a autuapao e o recolhimento do motociclo.

121 29-abr. tarde 432 Veiculo Localizado/Apreendido Av. Adamo Zambelli, 600 Jordanesia

Solicitados por transeuntes onde tinha uma mulher caida ao solo enfrente 
ao estabelecimento comercial Brama, realizando os procedimentos de 
praxe foi apurado que a vitima apresentava dores no pescopoe perna 
esquerda, o motociclista que atropelou permaneceu no local e acionou o 
socorro, a vitima foi conduzida ao hospital regional permanecendo em 
observacao.

122 30-abr. manha 433 Atropelamento Av. Tenente Marquse, 1850 Polvilho

Em deslocamento para o setor de origem a guarnipao se deparou com um 
acidente de transito, onde a vitima estava pelo solo, foi acionado o socorro 
e a vitima foi conduzida at£ o hospital regional sendo atendida pelo 
mddico de plantdo, permanecendo em observapao, em contato com na DP 
foram orientados a estar registrando o BO GCM, sendo orientados a 
comparecer na delegacia para registrar o fato.

123 30-abr. tarde 434 Acidente de transito c/ vitima Av. Juvenal Ferreira dos Santos Guaturinho
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Resumo da OcorrenciaBairroLocalNaturezaPenodo B. 0.ne Data Compareceu na Base Ambientai o indivi'duo que estava 
com utna cobra verde presa em um rcrepiente, ap6s 
veriflcar que nao estava ferida foi solta em seu habitat 
natural._____________
Patrulhamento pelo local do fato, onde um indivi'duo
estava com a amiga, na abordagem foi constatado que 
o celular foi adquirido de terceiro sem nota fiscal, apos 
consulta constatou como impedido, encaminhado a DP 
foi realizado a apreensao - BO PC 698/2021.

Recolhimento de Animal 
Silvestre

'P9 GentroRua do Sesimanna 435:1-mai.1
£

JordanesiaAv. Joaquim Pereira BarbosaObjeto Encontrado/Localizadotarde 4361-mai.2

Trcifico do Entorpecente, Importar ou
Exporter, Remoter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor & venda ou 
Oferecer, Fornecer alnda que gratuitemente, 
ter um Depdsito, Transporter. Trazer 
Consigo, Guarriar, Prescrever, Ministrar ou 
Entregar. 

... sem preenchimento...PolvilhoRua Socorro, (viela)tarde 4371-mai.3

Acionados via CECON deslocaram ao local do fato onde
haviam 2 vi'timas caida ao solo, onde foram 
direcionadas ao hospital regional, na apresenta^ao na 
DP foi solldtadn pen'cia para 0 local, foi constatado 
que as vi'timas sendo: sem habilitafao e garupa menor, 
segundo populares foi constatado que o piloto do 
motociclo estava perturbando e ameafando pedestres 
e que ele quern causou o acidente a veiculo parado, 
sendo recolhido junto ao patio em Caieiras/SP

Sao BeneditoRua Vila Nova, 365Acid. Transito c/ vftima438noite1-mai.4

Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato
onde depararam com a vitima que passou a relatar que 
apos ter ingerido bebida alcoolica, caminhado sentido 
centre para 0 bairro, deitou-se em via publica quando 
em dado momento um motociclo passou por cima. 
Solicitado socorro foi conduzido ao hospital regional e 
permanecendo em observa?ao. Na apresentafa da
ocorrencia foi lavrado 0 BO PC 701/2021.___________
Acionados via CECON onde deslocaram ao local do fato 
sendo constatado que as partes envolvidas haviam 
sido so corridas, ao hospital regional e que 
permaneceram em observa^ao, e que 0 causador dnix 
evadiu-se do local. Apresentados na DP foi lavrado 0 
BO PC 704/2021, onde danificou-se 2 bancos do ponto 
de transporte coletivo.

Av. Prof. Walter Ribas de 
Andrade, 221

CentroAtropelamento439noite5 1-mai.

S) PolvilhoAv. Tenente Marques, 2982Acid. Transito s/ vitima4402-mai.6 2
6

Informapao de que uma representante da empresa
Movida Locadora, depararam com a parte nas 
proximidades que comefou a relatar que 0 
rastreamento do vefculo produto de furto estava 
apontando para 0 local do fato. Deslocamento a pd 
pelo sitio do fato foi apurado que o veiculo estaria no 
interior de uma garagem e ainda foi localizado outro 
veiculo, de lugares diferentes. Diante do ocorrido foi 
encaminhado ao DP e foi solicitado pericia para o local, 
BO PC 705/2021._______________ _________________

Veic. Localizado / Rec. / 
Apreendido

JordanesiaAv. Antonio Candido Machado, 4manha 4412-mai.7
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Acioandos via CECON para deslocar ao local do fato 
onde depararam com as partes que apresentavam 
ferimentos no rosto e cabefa e a outra com escoria^oes 
nos bragos e pernas, ambas foram conduzldas ao UPA 
e posteriormente para a DP sendo elaborado o BO PC
706/2021._____________
Solicitados via-Base AmbientaL deslocaram ao local do 
faio para resgatar um animal silvestre lipo sagui, que 
sfcertdbntrava ferido, apos realizar dVeSgale m 
eneaminhado para'a ifiata ciliar permanecendo
■guidados dp responb^Wllde ' '________
Equipe ROMO em patrulhamento onde depararam 
com a motocicleta na cor vermelha com 2 indivlduos, 
que ao avistar as VTRs efetuou um retorno 
bruscamente, iniciando assim um acompanhamento. 
que foi abandonado pela av. Jordano Mendes, acionado 
o depto de transito em que o agente Ratis que efetuou 
a recolha do vefculo junto ao patio Caieiras/SP_______
Acionado via CECON deslocaram ao local do fato (UPA)
onde havia dado entrada um vitima de disparo de 
arma de fogo, escopeta, vindo atingir vdrios locais do 
corpo, 'sendo todas artificial conforme relate do Dr. 
Andre' - Vitima relata que transitava pela rua quando 
um vefculo passou e efetuou os disparos em sua 
diregao. 

8 2-mai. tarde 442 Assistencia a Pessoa Rua das Margaridas, Polvilho

ilit A?£:
Lncaminhamento de animals ao 
orgaocompetente

tarde | Estrada do Pavone, 244 -

_________________

m 2-mdi. jarddneSia111
aos

Veic. Localizado / Rec. / 
Apreendido

10 2-mai. noite 444 Av. Antonio Candido Machado, Jordanesia

m
tafl Agressao Fisica com Arma de 

Fogo
Rua Julio Renteiro / Aleia 
Voturucaia

Franco da 
Rocha

11 3-mai. 4455

E

I rea izado'a aoreensSo foi liberado em dP°8
natUiPi pelo L,ule nao haver fL^ntosmm ■;
Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato c
depararam com a coordenadora Elisangela, 
informando que o acolhido Arthur havia feito amea^as 
de colocar fogo em uma sala, devido a isso foram 
conduzidos ao le DP, sendo elaborado o BO PC 
299/2021, sendo apreendido o cell e o menor liberado.

Outras Opera^oes de Defesa 
Social

13 3-mai. tarde 447 Rua Corumbatai, Polvilho

Patrulhamento pelo local do fato, avistaram 02
indivfduos sentados na calfada, que ao notarem a vtr 
dispensaram algo sairam do local para o outro lado da 
rua encejando assim na abordagem policial. Com o 
individuo 1 foi localizado por^ao grande de maconha, 
e um cell, o outro foi localizado a quantia de R$ 20,00 
notas fracionadas, pelo local efetuando uma varredura 
foi localizado uma sacola contendo drogas como: 27 
crack, 42 cocaina, 20 maconha, 1 lan?a perf., 2 haxixe,
1 ecstasy, 100,00 notas fracionadas e folhas de 
anotagao. Indagado sobre o fato relatou que estava 
traficando, diante do ocorrido e pelo fato de ser menor 
foi comunicado os genitores que acompanhou os 
procedimentos e que apos ciencia do fato foi ratificado 
a voz de prisao permanencendo a disposigao da 
lustiga. BO PC 301/2021.__________

Ato Infracional, privar crianga ou 
adolescente de sua liberdade. 
Procedendo a sua apreensao sem estar 
em Flagrante de Ato Infracional ou 
Inesxistindo Ordem Escrita da 
Autoridade Judiciaria Competente.

14 3-mai. tarde 448 Rua Cruzeiro, Polvilho
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Sdicitados via Base Ambiental deslocaram ao local do 
fato onde depararam com um animal silvcstre gamba 
em um recepiente plasdCo; aposa a reten^So do 
animal foi Ubsrado em se>a habitat natural pelo fato de
ngo apresentarferimentos. ____ ______
Solidta^o do setor de fiscaliza^ab deslocaram ao local 
do tato para apoiar os fiscais por de^muna?ao 
judicial, no niial para desobtruir a via publica, om qual 
foi realizado coni exito.
Pamilhamento pelo local onde depararam com um
desmatamento onde foram cortadas arvores natlvas e
algumas frutiferas, naq havendo n.ngttem pelo local,
hao sendo possivel a aualifica^o do infrator. -------
Acionados via CECON para averiguar ocorrencia de 
desinteligencia. pelo foi infomado que um veiculo 
vermelho estava transitando em alta velocidade 
sentido shoping, quass houve atropeiamento, quando 
a moradora abordou a guarnifao e relatou que apds 
audiencia de custodia seu esposo havia retornado 
permanecendo na residencia, contudo hi utna medida 
protetiva de distanciamento do lar. Demosntrando 
descontrole total e proferindo palavroes para a 
guarnifao, saindo com a vefculo em alta velocidade 
quando outras vtrs acompanharam e que ele veio a 
abandonar o veiculo tomando destine ignorado. 
Conduzida entao a vitima para a delegacia onde foi 
tornado seu depoimento e relatou quanto ao 
descumprimento da medida protetiva e sendo 
entregue o veiculo e outros pertences para a vitima.-----
Apos informaqoes obtidas da GCM Jundiaf, foi
noticiado que um motocido modelo FAZER placa
EWE3250, onde estariam efetuando varies furtos na 
regiao de Jundiaf. Foi logrado exito em localizar o 
motociclo em Jordanesia acessando a Rodovia SP 330, 
foi abordado os indivfduos e que apresentam varias 
processos, diante do ocorrido foram conduzidos DIG 
de Jundiaf, sendo indiciados, BO PC local 192/2021.

_ Denunica anonima que em terreno baldio de uma casa
abandonada. rapaz pardo, camiseta cinza clara,
bermuda jeans e bone, comercializando drogas, de 
posse das caracterfsticas e realizado patrulhamento foi 
logrado exito em abordar tal individuo e em sua posse 
havia uma porqao de crack e 10,00, e em varredura 
pelo local foi encontrado uma sacola contendo 
entorpecentes: 31 cocaina, 13 maconha, 22 crack, 2 
raxixe, 1 ecstasy, 1 lanqa perf. R$ 14,00 notas 
fracionadas, dado voz de prisao e encaminhado a DP e 
apos ciencia da autoridade policial ratificou a voz de 
prisao, BO PC 307/2021, permanecendo a disposifao 
da justiqa.______ _______ ____________________ -—

PolvilhoAv.Tenente Marques, 2455Soltura de Animals Silvestresmanha: 4494-mai.15

Outros Procedimentos 
Admitiistrativos

Lago AzulRua Ana Procopio de Moraes45016 5-mai. tarde

PolvilhoRua General Salgado, 226Corte/Poda de Arvo re17 451tarde5-mai.

PolvilhoRua dos JasminsAssistencia a Pessoa452tarde5-mai.18

Vila RamiRodovia SP 330 - KM55453 Furtomanha5-mai.19

Trafico de Entorpecente, importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir. Vender, Expor & venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrarou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro, 77454tarde5-mai.20
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Patrulhamento local depararam com 2 motociclos que 
ao notarem a presenfa das vtrs demonstraram 
nen/osismo e aceleraram afim de se evadir do local, 
sendo logrado §xito em abordar e efetuar a vistoria 
veicular, realizado contato via CECON para acionar o 
deptrans, o agenie Pedro e o agente Renato que foi ao 
local recusou-se a realizar as notificagoes devido o fato 
de presenciarem o delito, e por ordem superiores J. 
Mader para nao lavrarem autuagoes referidas. Diante 

_ _do ocorrido foram liberados e orientados sobre o fato. 
Patrulhamento pelo setor do fato, 3 individuos em
fundada suspeita, um deles estava na via n9 14 
servindo um tubo aparentemente entorpecente e 
pegando um valor em dinheiro. Feito o cerco e 
procedimento de abordagem, 2 individuos 
empreenderam fuga pelo mata local, um deles foi 
contido e em busca pessoal onde houve resistencia na 
abordagem e que houve agressao ao GCM, foi 
empregado uso de forfa moderada. Conduzido ao DP 
foi elaborado o BO PC 9000049/2021, usu^rio de

_ entorpecentes. _________
Patrulhamento pelo local do fato, quando avistaram 
um indivlduo caminhando, ao realizar a abordagem de 
rotina foi logrado exito em localizar 3 porfoes de 
supostamente cocaina, R$60,00 1 aparelho cell 
Samsung, com apoio de outra vtr, efetuando varredura 
pelo local foi localizado uma sacola contendo 
entorpecentes, indagado sobre o fato, confessou estar 
vendendo drogas e que era responsavel do fato. 
Conduzido ao DP e apos dar cigncia ao autoridade 
policial foi ratificada a voz de prisao por trafico de 
entorpecente, sendo apreendido: 14 cocafna, 38 crack, 
16 maconha, 06 lan?a perf., 3 haxixe, 1 ecstasy cell 
Samsung, R$60,00 permanecendo a disposifao da
justiga BO PC 309/2021.___________ ____________
Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato 
para atender a um chamado, pelo local da fato foi 
apurado que dois individuos entraram em vias de fato 
por motivos a ser esclarecido. Conduzido para o 
hospital que apos atendimento foram orientados a 
estar registrando o fato posteriormente pelo fato de 
haver uma ocorrencia na delegacia e que nao seria 
possivel atendimento imediato. Faz-se o registro deste
RDO para posterior retirada.______________________
Patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que 
avistaram um veiculo sendo conduzido de forma 
perigosa, ap6s v^rias tentativas de abordagem com 
sinais sonoros, lumiosos quando ao parar e realizar a 
fiscalizafao foi acionado o depto de transito onde foi 
lealizado a autuafao e recolha do veiculo para o patio 
em Caieiras/SP.

Outras Operafoes Policiais de 
Transito

21 5-mai. tarde 455 Av. Dr. Antonio Joao Abdalla jordanesia

Usar Entorpecente ou Adquirir, Guardar ou 
Substancia que Determine dependencia 
Fisica ou Psiquica. Trazer Consigo, para o 

Prdprio. Utlliza Local de quern tem 
Proprledade, Posse Administracao,

T3

22 6-mai. 456£ Rua Bela Vista, 14 Sao Benedito■u uso
6

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

ou23 7-mai. tarde 457 Rua Cruzeiro, 32 Polvilho

Agressao Fisica sem Arma de 
Fogo

24 7-mai. tarde 458 Rua Daniel Anastacio dos Santos Polvilho

■3
a25 8-mai. 4592 Dire^ao Perigosa Av. Tenente Marques, 1795 Polvilho1ie
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Em ponto de estacionamento quando foram noticiados 
pela senhora Deise que havia um motocido de cor 
vermelha, suspeita de roubo. Com apoio de outras 
viaturas deslcoram ao local do fato e constataram o 
referido motocido e ap6s a constatafao foi conduzido 
a delegacia sendo efetuado o BO PC 734/2021, 
permanecendo a disposicao da justica.
Patrulhamento pelo setor do fato, quando 
indivi'duo em fundada suspeita deraosntrou 
nervosismo encejando assim na abordagem policial, 
apos consulta via infoseg, foi constatado como 
procurado, conduzido para a delegaciae apos cientizar 
a autoridade policial e pesquisa mais minuciosa sobre 
o fato, nao estando como procurado, sendo apos a 
pesquisa foi liberado pela autoridade policial.________
Apos serem acionados via CECON, deslocaram ao local
do fato e depararam com as partes retirando pertences 
de outra da residencia, pois estava causando 
transtorno, devido a esse fato foram conduzido para a 
delegacia e apos orienta^ao irao registrar o fato 
oportunamente;—

CentroAv. Flavio Beneducci, 175Recepta^aotarde 46026 8-mai.

um

PolvilhoRua Cruzeiroforagido da Just^a461tarde8-mai.27

Outras Infrafoes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz 
Publica

JordanesiaRua Gon^alo Horacio da Fonseca,462noite8-mai.28

Acionados via CECON para averiguar um indivi'duo em
fundada suspeita proximo ao portao da residencia. 
Questionado sobre suas atividades, relatou que seu 
motocido estava sem combustivel e que nao tinha 
dinheiro, pelo fato de apresentar muito confuso, foi 
consultado outros numeros de telefone e apds lograr 
exito em entrar em contato com a irma onde foi 
acolhido pela irma Karoline e levou o motocido para

Averigua^ao de Pessoa ou 
Veiculo em Atitude Suspeita

JordanesiaRua Mococa, 33463noite8-mai.29

casa.
Em ponto de estacionamento, momento em que
avistaram uma moto em fundada suspeita, ao tentar
realizar a abordagem, este empreendeu fuga nao 
obedecendo a ordem de parada, feito breve 
acompanhamento e abordado os ocupantes sendo 
constatado que o piloto nao possuia CNH, motive pelo 
qual evadiu-se do bloqueio, sendo realizado a 
apreensao do motocido.________________________
Solicitados via CECON deslocaram ao local do fato,

PolvilhoAv. Bento da Silva Bueno, 1107Tentativa de Fuga464noite8-mai.30

deparando com o comercio JP espetinho apds horario
permitido, com diversas pessoas no local sem mascara 
e sem distanciamento, em contato com o proprietario 
foi orientado quanto as leis municipais.____________

Outras Infrafoes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz 
Publica

DC PolvilhoRua Alvaro de Carvalho, 946531 9-mai. 2
B
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Patrulhamento pelo local do fato momento em que 
avistaram um aglomerado de pessoas, ao adentrar na 
via um dos indivfduos saiu correndo o qual 
estranhesa, sendo abordado posteriormente onde foi 
encontrado em sua posse uma porqao de maconha, 2 
cell e a quantia de R$ 335,00 notas fracionadas, pelo 
local lograram exito em localizar uma sacola contendo 
22 cocalna, 55 maconha, 6 cracks, 3 haxixe, 1 ecstsy e 
mais R$110,00 em notas fracinadas, diante do 
ocorrido e questionado sobre o fato relatou que nao 
tem nada a declarer, sendo conduzido ao DP e apos 
ciencia do fato foi ratificada a voz de prisao sendo 
elaborado o BO PC 735/2021, estava de posse do
alvara de soltura e foi ratificada a voz de prisao._____
Solicitado por populares abordamos o indiclado que 
apreaentava slnais de embriaguez pelo local do fato, e que 
informaram a guarnipao que o individuo estaria envolvido 
em um acidente de transito e teria fugido do local. 
Conduzido ate a delegacia e dar ciencia a autoridade 
policial sendo lavrado o BO PC 737/2021. Vitima foi 
socorrida ao hospital slocal e que foi recolhido a cadeia 
publica permanecendo a disposigao da justica.

$ fs«v

causou
Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparer, Fabricar. 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Depbsito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

32 9-mai. noite 466 Rua Cruzeiro, 33 Polvilho

Acidente de Transito com 
Vitima

33 10-mai. Cidade Sao 
Pedro

noite 467 Av. Tenente Marques, 2885
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Solicitados via CECON para deslocar ao PA1 para
atender a uma ocorrencia, em contato com o sr. 
Adevaldo Silva, informado que um veiculo Golf havia 
batido em sua moto, ao fotografar o cenario teve seu 
celular subtraido pelo condutor do veiculo tomando 
rumo ignorado, foi localizado no lavar do japa, de 
imediato foi devolvido o cell. Conduzido pa 
delegacia a vitima se solidarizou com a situagao e nao 
foi realizado o registro do fato.

Acidente de Transito sem 
Vitima

36 10-mai. tarde 470 Av. Tenente Marques, Polvilho

ra a

m m u Pa^Mlhamignto pelo local do fato, depareram tom um
animal equmo (cavaloj na avenida descontrolado 
causando risco de acidente de transito. Diante do 
ocorrido foi recolhido e devolved o animal ao «

H T
iO-rhai

W-mm wmaIs. Til 471 Recoihimento de Animal 
% I Silvestre gjf ' I

i^v:: mim tardd Av. [ose Marques Ribeiro Guaturinhom mm W‘ iptj! si
m M
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iSoUcitapao via CECON para resgatar animal silvesti-e 
saguique se enpontrava dcntro de caixa de papeiao, 
apos a retenpao do referido e avaliar que nao bavia 
ferimento foi solco em seu habitat natural, estradado
gamel5o. ______________________ _
So'.icitados via CECON deslocaram ao local do fato e 
depararam com um animal silvestre sagai que estava 
ferido, ap6s reali/ar a rcrenpao do referido amrr.al foi 

minhudo ao orgao competente mata ciliar em 
jujidial, permanecendo aos cuidados da tecnica

Patrulhamento local, depararam com ?. individuos em

Rua Jose Silvano AJves Cardoso, Sao BeneditoSoltura de Animals Silvestresmanha M238 12-mai, 02

Encaminhamento de animais ao 
orgao competente

ordanesinAv. Amji, 220473tarde enca39 12-mai!

fundada suspeita, durante abordagem foram lograram 
exito em localizar 02 por^oes de maconha, realizado 
vistoria pelo local foi localizado "quantidade de 
entorpecente numa bolsa", ne delegacia foi rdaiizado 
os BO PCs 9000052/53 e 760/2021.

“3
S) PolvilhoRua Cruzeiro, 33Objeto Encontrado/Localizado47440 13-mai. 3

1s
Patrulhamento pelo local a guarnifao deparou com o
indivtduo que estava atras dos vefculos, relatando que
estava fazendo uso maconha, nao sendo localizado 
nada, ao realizar consults via CECON constou 
mandado de prisao por homicidio estado Sergipe, 
conduzido ao DP e realizado BO PC 761/2021 
permanecendo a disposicao da justiga.___________
Patrulhamento pelo local do fato, depararam com as
partes em discussao, o casal alega que o marido
amea?ou e que deseja registrar a queixa crime. 
Conduzidos a delegacia sendo elaborado o BO PC 
773/2021. 

PolvilhoRua Corumbatai, 301Foragido da Justi^a475manha13-mai.41

JordanesiaRua Pedro Binatto, 94Ameafa476tarde14-mai.42

Solicitados via CECON, deslocaram ao local do fato em
apoio ao transito, que efetuava o recolhimento de urn
veiculo em local proibido, artigo 181 ic 19 do ctb. 
Solicitados via CECON para deslocar ao local do fato 
para dar apoio ao agente de transito que efetuou o 
recolhimento do veiculo por estar em desacordo com o

PolvilhoRua Campos do jordao, 85Apoio Outros Orgaos477noite14-mai.43

PolvilhoRua Capela do Alto,Apoio Outros Orgaos478noite14-mai.44 ctb.
Patrulhamento pelo local memento em que depararam
com
caminhao desceu a via desgovernado atingindo o 
onibus urbano. A guarnifao conduziu duas vitimas ao 
hospital regional pelo fato da demora por parte das 
ambulancias, sendo atendidas pela Dra. Juliana. Na 
delegacia foi solicitado perlcia pelo local, sendo 
preservada pela vtr 019, foi elaborado o BO PC 
776/2021. __________________ _

a colisao de 2 veiculos de grande porte. 0

*3a PolvilhoAv. Tenente Marques, 2051Acidente de transito s/vitima47915-mai.45 3
■§
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Patcuihamento pelo local conhecido por venda e
consume de entorpecentes, momento em que 
desconhecido gritou a palavra molhou e 03 individuos 
salram correndo. 0 suposto autor foi abordado e com 
ele estava uma sacola cotendo entorpecentes como: 16 
cocalna, 64 crack, 41 maconha, 2 ecstasy, 7 haxixe, 4 
lanfas perfume, R$ 112,00 urn cell Samsung. 
Questionado sobre o feito informou que estava 
vendendo porque estava com divfdas para pagan 
Tamb£m abordado no local outro indivfduo estava de 
posse de 1 pino de cocama e R$ 11,00 questionado 
narrou que estava all para adquirir a droga, outro 
indivfduo, contudo sendo menor pelo local, mas nada 
de ilfeito foi encontrado. Diante do ocorridb, as partes 
conduzidas para a delegacia sendo elaborado o BO PC 
777/2021, ratificando a voz de prisao, teve

um

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir. Vender, Expor 3 venda ou 
Oferecer, Fomecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

46 15-mai. tarde 480 Rua Cruzeiro, 246 Polvilho

acompanhamento do conselho tutelar.Averigua9ao de Pessoa ou Veiculo em
Atitude Suspeita

47 16-mai, tarde 481 Rua Carlos de Souza Maciel, 1332 Polvilho
Deslocaram ao local do fato e foram informados que, o
casal entrou em discussao onde houve vias de fato, 
vftima passou pela UBS, sendo o autor tambdm 
atendido mas que foi Ihe dado voz de prisao, sendo 
ratifiacada pela autoridade policial, BO PC 778/2021.

Infrafoes Contra a Mulher 
(violencia Domdstica)

48 15-mai, tarde 482 Rua Diadema, 155 Polvilho

Pelo local do fato foi apurado que: foram liberados
para ir ao campo de futebol para se distrair, pelo local 
os internos iniciaram uma brincadeira de dar tapas 
nas meninas, ainda encontraram uma bola e iniciou a 
brincadeira de jogar nas meninas, devido a 
provocafoes decidiram retomar para o abrigo, no 
abrigo continuaram as provocafbes e houve ameafa 
com palavras agressivas, efetuaram contato 
solicitando a vtr onde ap6s narrar o ocorrido foram 
conduzidos a delegacia, apresentado ao escrivao foi 
elaborado o BO PC 780/2021, menina quebrou um dos 
Vidros apos surto emocional. Meninos e meninas se

49 15-mai. noite 483 Atrito Verbal Rua Corumbatai, 50 Polvilho

empunharam de objetos para atacarem uns aos outros.
Solicitados via CECON para deslocar ao local da fato
onde depararam com a vitima que foi ameafada pelo 
ex-companheiro na porta da residencia, a vftima tinha 
em sua posse o documento de medida protetiva 
expedida pelo fdrum desta comarca, conduzido para a 
delegacia onde o autor permaneceu a disposi^ao da 
justica-BO PC 781/2021.
Patrulhamento pelo local momento em que se 
depararam com uma area aproximada de 800nt2 que 
havia sido bosqueada, bem corte de arvores nativa, 
nao sendo possivel idemifica^ao dos autores umavez 
que n3o havia ntnguem pelo local.

InfrafSes Contra a Mulher 
violencia Domestica)

50 16-mai. tarde 484 Rua das Espatodias, 201 ordanesia

mm' r-
51 16-mai. manha Corte/Poda de Arvore485 Rua Arafoiaba da Serra, 20 Lago Azulm .m

Em patrulhamento pelo setor. momento em que
depararam com uma colisao entre carro e motociclo, 
realizado contato com o resgate, onde compareceu a 
ambulancia que conduziu a vitima ate o hospital 
regional permanecendo em observaqao, sem lesoes 
eraves anarentpc rnnHn^ianc it-a

Lesao Corporal Culposa na 
Direpao de Veiculo Automotor

52 16-mai. tarde 486 Rua Alfredo Del'Vigna, ordanesia

J - r_:
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Solicitados via Base Ambiental, deslocaram ate o local 
do fato unde depararam com am animal pefonhento 
especie cobra coral filhote dentro de um recepiente de 
vidro, apos a retenfao o animal nao apresentava 
ferimentos sendo entao liberado em seu habitat

Rua lago Cavalcante de Oliveira, PolvilhoSoltura de Animais Silvestres487tarde53 16-mai. 27
natural.
Solicitados via Base Ambiental para resgatar animal
silvestre (filhote de servo) e um passaro silvestre,
ambos feridos. 0 cervo estava caido ao solo quando a 
parte transitava pelo local, e o passaro havia caido em 

panela de oleo, que tamb6m se feriu, ambos 
entraram em contato com a GCM Ambiental e foram 
conduzidos at6 a mata ciliar em Jundiai, 
permanecendo sob a responsabilidade do tecnico local.

Ponunduva/ 
Jordanesia

Estrada Francisco Misse, 362, e 
Dom Roberto Pinarello,362

Encaminhamento de animais ao 
6rgao competente488tarde uma16-mai.54

Patrulhamento pelo local, momento em que
depararam com um motociclo de cor preta sem placa,
e ostentava um capacete e blusa preta e uma caixa de 
entrega de refeigao sem identifica^ao, ao dar voz de 
parada, o individuo empreendeu fuga, vindo a cair a 
caixa em suas costas, nao logrando §xito em efetuar a 
abordagem ao individuo. E em seu interior foi 
localizado 265 cocaina, 85 maconha, 130 crack, 76 
haxixe, 21 lan?as perfume, 03 ecstasy, sendo lavrado o
BO PC 786/2021. ........................
Em patrulhamento pelo setwmomentoem que | - 
depararpfccam uma ob.ra em construfao proxima a 
calvaria/ao fazer contato com a propnetana, esra, 
irffqrmou que estana construindo dmsal§o
comercin, contudo nao apresentou dociimentp'
necess&rio para a obra-Diante do ocorndo, fbi > 
soliatado paj%parar cdm P obra^ fim dp regularizar 
lunto aosorggoscompetentes, ^^ 
Patrulhamento pelo setor quando foi possivel avistar 2 
indivfduos estar em pr&tica de venda de drogas, 
solicitado apoio junto a outra vtr, e que ap6s realizar a 
incursao, um dos individuos empreendeu fuga, mas foi 
surpreendido pela outra vtr e em abordagem foi 
localizado a quantia de R$155,00 em notas 
fracionadas, ato contfnuo foi localizado uma sacola 
contendo drogas totalizando: 48 cocaina, 46 maconha, 
32 crack, 8 haxixe, 4 ecstasy, 4 lanpa perfume, ap6s _ 
apresentar a autoridade, esta ratificou a voz de prisao 
e permaneceu a disposifao da justi^a, BO PC 
316/2021. ________________ ______________
Acionados via CECON deslocaram ao local do fato e

PolvilhoRua Chavantes, s/nObjeto Encontrado/Localizado489noite16-mai.55

iip fflMmmm mmm liII g
OutrosProcedimentos : ®| 
^rfairastrati^os:'' f
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56 17-mai. manha
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Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzeiro,491tarde17-mai.57

depararam com a vitima sendo socorrida pelo corpo
de bombeiro, sendo conduzido ao hospital regional, 
condutor foi conduzido atd a delegacia e foi elaborado 
0 BO PC 791/2021, sendo solicitado pericia para o

Acidente de Transito com 
Vitima

JordanesiaAv. Dr. Antonio Joao Abdalla492tarde17-mai.58
local.
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Soiicitados via CECON desiocaram ao local do fato e 
depararam com o Vinfcius que ja nao se encontrava 
pelo local, informou a vi'tima Roberta que o autor foi 
tomar a vacina influenza e queria tomar outras duas 
vacinas, contudo foi informado que deveria se dirigir a 
outra unidade, nao aceitando e insistindo dissc que 
iria denqnciar o posto e que era universit^rio e acabou 
par xingar as funcionSrias de vagabundas 6 filhas da 
puta e saiu do local. Vitimas encaminhada para a 
delegacia onde foi lavrado o BO PC 792/2021 - 
Desacato.

59 17-mai. tarde 493 Assistencia a Pessoa Rua Barueri, 198 Guaturinho

60
_____ii piS m

Ssil1161
i.

'el. : .
Soiicitados via CECON, desiocaram ao local do fato e
apuraram que havia um comercio em funcionamento e 
com aglomerafoes de pessoas, com apoio do setor de 
fiscalizapao comparecendo o gestor e os agentes de 
transito. Realizado contato com o propriet^rio, que 
compareceu ao local com os documentos, foi realizado 
algumas orientafdes e sera tomada as providencias 
necessarias.

Infragao de Medida Sanitaria 
Preventiva

62 17-mai. noite 496 Rua das Amarilis, 949 Polvilho

mmililtig
18-mai.
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Equipe ROMO em patrulhamento pela Rua Cruzeiro,
avistaram um indivi'duo de cor parda, estura mediana, 
trajando roupas pretas, que ao notar a equipe 
empreendeu fuga nao sendo posslvel dete-lo. Ap6s 
busca no trajeto foi localizado uma sacola contendo 
drogas, 21 crack. 16 maconha, 32cocaina, 3 lan?a 
perfume. 1 ecstasy, R$ 5,00 em moedas. Diante do 
ocorrido foi elaborado o BO PC 319/2021. apreensao
de obieto. _______________
Soiicitados via Base Ambientai, desiocaram ao local do 
fato eobservaram uma obradeplato 
propriedade, foram informados que haveria uma 
construyao, mas que nao apresentou nenhum 
documento referente a permissao. Solicitado que fo 
encerrado as obras ate a regulanzacao .

64 18-mai. manha 498 Objeto Encontrado/Localizado Av. Tenente Marques, 2600 Polvilho

HIs:
i

Outros Proccdimentos 
Administrativos

iifMm* ■■ : 11 li 11! MemsuamMMtarde
i

m49965 18-mai. Rodovia SP 330, KM 40,5 Jordanesia
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Patrulhamento pelo setor, quando depararam com um
estabelecimento coml em princlpio de incendio, que 
logo tomou proporqoes gigantescas vindo a afetar 
outros comercio ao redor. Acionado o corpo de 
bombeiros e defesa civil. Apresentado no l5 DP, 
elaborando o BO PC 321/2021, local preservado at6 a 
chegada da pen'cia e nao houve vitimas. 

Infrapoes contra a Incolumidade 
Publica (Incendio)

PolvilhoAv. Tenente Marques, 1744tarde 50066 18-mai.

50167
Patrulhamento pelo local, avistaram um individuo em
posse de uma sacola preta, que ao avistar a guarniyao 
empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado, 
que em sua tentativa de fuga lanfou a sacola em meio a 
um amtagal, realizando buscas no local foi logrado 
exito em localizar a mesma, em vistoria em seu 
interior continha entorpecentes sendo: 45 maconha,
02 ecstasy, 02 lanpa perfume, 07 haxixe, 45 cocafna, 56 
crack, 1 aparelho cell, R$ 116,00 notas fracionadas e 
papel contendo anotafoes, indagado sobre o fato 
dedarou que vendia realmente. Apresentado a 
autoridade policial foi ratificado a voz de prisao em 
flagrante BO PC 322/2021.

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consign, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

PolvilhoRua Cruzalia, 132manha 50268 19-mai.

Patrulhamento pelo local dos fatos, depararam com
representante da transportadora informando que o 
veiculo placa IVT 7013 foi tornado de roubo na Rua 
Ourinhos e motorista desaparecido. Quando em 
vistoria pelo veiculo o motorista entrou em contato 
relatando que estava bem e que teria sido deixado em 
Jundiai. Diante do fato conduzido as partes a delegacia 
sendo elaborado BO PC 809/2021 roubo e auto 
localizado, liberando o veiculo ao motorista que 
compareceu e esclareceu o ocorrido.

JordanesiaRodovia SP 354 - BandeirantesRoubomanha 50369 19-mai.

Estacionada pelo local do fato, em protocolo de ponto
de observagao, em dado momento umm individuo se 
incomodou com nossa presenfa vindo a provocar a 
guarnifao com palavroes e dizendo que iria matar e 
pendurar no poste, ato continue, este, partiu para 
cima do GCM Miranda desferindo socos e tentou tomar 
a arma de fogo do GCM, sendo mobilizado e conduzido 
a delegacia, onde foi lavrado o BO PC 807/2021 
desacato e ameaqa.

PolvilhoRua Campos de JordaoAmea^atarde 50470 19-mai.

Solicitados via CECON, deslocaram ao local do fato
para atender a um acidente de transito, sendo 
solicitado UR, que prestaram socorro ao condutor 
encaminhado ao Hospital de Franco da Rocha, a outra 
vitima deslocou ao medico por meios proprios. 
Solicitado pericia local e lavrado o BO PC 805/2021.

Acidente de Transito com 
Vitima

GuaturinhoAv. Jose Marques Ribeiro505tarde19-mai.71

Em apoio a opera^ao conjunta com a PC, PMR, a equipe
logrou exito em abordar um veiculo onde o passageiro 
encontra-se evadido do sistema penitenciario desde 
Dez/2020, ato continuo foi reaiizado buscas e 
encontrado grande quantidade de drogas, motocicleta 
e 1 veiculo, a autoridade policial lavrou o BO PC 
810/2021. Apreendido: 78 maconha, 488 cocapina, 87 
skank, 526 crack, 10 ecstasy, 48 haxixe, R$ 735,00

Operaqao de Apoio orgaos 
Policiais / Penitenciarios

JordanesiaRodovia SP 330 KM 37manha 50672 20-mai.
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Em opera^ao conjunta com a PC, ao adentrar pelo sitio 
dos fatos depararam com o indivlduo que estava com 2 
celulares, em consulta foi constatado que o aparelho 
apresentava restripoes, tinha restripao de que furto na 
cidade de Itapiracom data de 13/05/2021 RDO 
1077/2021, indagado declarou que havia ganho de 
uma pessoa que nao se recorda do nome e do 
enderepo, apos versao f6ra Ihe dado voz de prisao 
permanecendo a disposipao da justipa, BO PC 
809/2021._____________________________________
Solieitados i/i ■ BaseJln ’ lent; t deslocaram ao local do 
ff tolars'dar apoio a secretaria do fiscaliiapao desta 
UTtbe, para realizaruma demoh'pao de construp&o , 
irregular em kueamento clandestine, memomado 
874/2021, processo 3§3%'/20'21,0s responsaveis m, 
Ideal topiaram as provid&ncias qqe transporreu sei 

^ ' >
Ap6s:solicitapad da Base Ambiental deslocaram'ab ' 
local onde depararam com o animal silvestre especie 
saguf, quo encontrava-se caido ao solo. Devido aos 
ferimentos foi conduzido a mata ciliar em Jundiai, 
permanecendo aos cuidados da tecnica responsavel.

73 20-mai. tarde 507 Recepta^ao Rua Cruzeiro, 30 Polvilho

'

Bill :•
1# mllliiill

20-mai Rua Gianpauln Giust s/nApoioOutros Orgaos74 manha 508!

l m

20-mai. tarda
IImi Encaminhamento de animals ao 

orgao competente50975 Av. Anij4, bloco 240 jordanesia

Solicitados via CECON deslocaram ao local do fato 
onde encontraram as partes em desinteligencia, com a 
chegada da vtr a situapao foi apaziguada pelo local 
entre as partes, nao havendo interesse em representar, 
sendo ambos liberados.

76 20-mai. tarde 510 Vias de Fato/Agressao Rua dos Jatobas, 344 Polvilho

Solicitados via CECON deslocamos ao local do fato, 
estavam o agente de transito Ratis e a vitima, foram 
conduzidos a DP sendo elaborado o BO PC 815/2021.

77 21-mai. noite 511 Furto Av. Dr. Antonio Joao Abdalla Jordanesia

Vefculo abordado pelo local, em situapao irregular, nao 
era habilitado e doc, com restripao - realizado o auto 
de infrapao e recolha do vefculo ao patio Parana 
Caieiras/SP; Ato contmuo mais dois vefculos, na 
abordagem foi feito a recolha das CNHs dos 
condutores e solicitado condutor regular para retirada 
dos veiculos.

a. Veic. Localizado / Rec. / 
Apreendido

78 21-mai. 512a Rua Campos do Jordao, Polvilho-s
£

Patrulhamento local depararam com um vefculo em 
estado de abandono como ja era de conhecimento e 
que o vefculo era produto de forto, realizado contato 
com o proprietario e que foram ate a DP, sendo 
elaborado o BO PC 816/2021sendo liberado e 
comprometido a realizar a vistoria no vefculo.

3X5 Veic. Localizado / Rec. / 
Apreendido Av. Adamo Zambelli79 21-mai. 513p Jordanesia"D

TO
E

-a Solicitados via CECON onde pelo local depararam com 
um vefculo Corsa na contra mio com 2 indivfduos no 
interior, bloqueando a via, acionado depto de trlnsito 
efetuou o recolhimento de vefculo

CD
CXJ80 21-mai. 514 Outras Ocorrencias de Transito2 Av. Dr. Antonio Joao Abdalla Centro15
£
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Patrulhamento pelo local avistaram 2 adolescentes em
fundada suspeita que encejou na abordagem, sendo 
locali-zado em por^ao de maconha, e com o outro 
adolescents foi consultado o telefone cell em sua 
posse, em consulta retornou como sendo produto de 
roubo do dia 04/05/2020. Diante dos fatos foram 
conduzidos a delegacia e apos realizado contato com 
saus genitores que se apresentsram na DP sendo 
lavrado o BO PC 325/2021 recepta^ao e drogas para 
consumo.

PolvilhoRua Rita Jose da Silva, 112tarde 515 Receptafao81 21-mai.

Apos demincia anonima, foram informados que um
indmduo de pele brnnca com inumeras tatuagens, que 
estaria na pratica de vendas de entorpecentes, nas 
proximidades da escola Tenente Marques, durante as 
vendas ele se deslocava ate uma lixeira de frente a 
uma empresa local e pegava a droga e servia os 
usuarios. Diante dessas informa^oes deslocaram ao 
local do fato e foi possfvel avistar o indivlduo, 
encejando assim na abordagem policial, e em sua 
posse foi encontrado o valor de R$ 35,00 e um cell, a 
distante dele proximo a lixeira foi logrado exito em 
localizar uma sacola contendo as drogas sendo: 14 
cocama, 24 crack, 29 maconha, 1 ecstasy, 1 lan^a 
perfume, e R$ 22,00, totalizando R$ 57,00. Conduzido 
ate a delegacia de Jordan£sia e apresentado a 
autoridade policial que ratificou a voz de prisao ao 
adolescente permanecendo a disposifao da justifa. BO 
PC 821/2021.

Ato Infracional, privar crian?a ou 
adolescente de sua liberdade, 
Procedendo a sua apreensao sem estar 
em Flagrante de Ato Infracional ou 
Inesxistindo Ordem Escrita da 
Autoridade Judiciaria Competente.

PolvilhoRua Rita Jose da Silva,tarde 51621-mai.82

Solicitados via CECON para atender a ocorrencia em
tela e pelo local do fato depararam com um veiculo e 
duas vitimas sendo socorrida pela ambulancia ao 
hospital regional, pelo local houve dano ao patrimonio 
e a residencia de municipe. Na delegacia foi lavrado o 
BO PC 824/2021. Com pericia pelo local.

PolvilhoRua Bento de AbreuAcidente de Transito com vitima51721-mai. noite83

Ap6s averiguafao em local de venda de drogas, com
varias vtrs foram abordados varias pessoas, sendo que 
uma delas havia fornecido a identifica5ao errada, apos 
a pesquisa e dialogo com a parte foi logrado exito em 
identifica-lo e que este, seria foragido da justifa. Pela 
delegacia apos os tramites de praxe foi constatado e 
levrado o BO PC 826/2021. permanecendo a 
disposiyao da justiya.

PolvilhoRua Cruzeiro, 30Foragido da Justiga51884 21-mai. noite

Relata o condutor que ao efetuar rondas pelo local, nao
observoua altura da viga do setor que da acesso a 
parte interna do local, vindo a colidir o ar 
condicionado que fica no teto da vtr quebrando parte 
de prote^ao que envolve o aparelho.________________
Patrulhamento pelo local e depararam com a vitima
caida ao solo no gramado da rotatoria enfrente ao 
campo de futebol, ainda conscience vitima relatou que 
havia sido atropelado por veiculo ao atravessar a 
avenida e que o veiculo se evadiu do local sem prestar 
socorro nao observando nada. Acionou o resgate que 
conduziu a vitima para o hospital regional, nao se

a
TJnao JordanesiaRua Vereador Jose Mendes,Acidente de transito s/vitima51985 22-mai. 2
£

PolvilhoAv. Tenente MarquesAtropelamentomanha 52022-mai.86
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Patrulhamento pelo local, depararam com o veiculo 
estacionado sob a cal^ada, efetuado consulta no 
emplacamento e acionado e departamento de trSnsito 
sendo realizado a apreensao do veiculo, liberando a 
via para pedestre.

Apoio Outros Orgaos88 22=mai. noite 522 Rua Geremias Baptista Duarte, 61 Polvilho

Acionados via CECON, deslocaram ao local do fato e 
depararam com a Vera e Renato ambos com 
ferimentos de faca, em relate Vera disse que Renato 
estava agredindo sua genitora e que Vera saiu em sua 
defesa, momento em que Renato partiu para cima de 
Vera com ajuda de populares que veieram ao socorro 
de Vera e que ainda Renato adentrou no recinto 
quebrando lagumas coisas, Ambos foram conduzidos 
ate ao hospital para atendimento medico; conduziram 
todos para a delegacia e apos o BO PC 831/2021, 
sendo as partes liberadas.

89 22-mai. noite 523 Lesao Corporal Rua Chavantes, s/n Polvilho

Patrulhamento pela via, depararam com o veiculo que 
acabara de colidir com o poste de luz, motives 
desconhecidos com 4 ocupantes, sendo que 2 vieram a 
obito no local, passageira socorrida ao hospital de 
taipas, condutor socorrido junto ao hospital desta 
urbe, lavrado o BO PC 832/2021 - sendo o condutor 
preso em flagrante - homicidio culposo na dire^ao de 
veiculo automotor e lesao corporal culposa...

90 23-mai. 524 Acidente de Transito c/ Vitimanoite Av. Tenente Marques, 866 Polvilho

Acionados via CECON, deslocamos ao local do fato e 
havia acontecido o acidente envolvendo 2 veiculos, e 
que o causador do acidente se propos a ressarcir os 
danos ao outro veiculo.

91 23-mai. noite 525 Acidente de Transito s/ Vitima Rua Caiva, s/n Polvilho

Acionadoas via CECON, deslocaram ao local dos fatos 
onde havia acontecido o acidente, onde se envolveram 
um motociclo com outro veiculo, onde haviam 2 
individuos ao solo. Diante dos fatosacionaram o 
resgate e levando as vitimas para o hospital regional, 
constatado apenas escoriafoes, o condutor do veiculo 
foi conduzido a DP e foi lavrado BO PC.

92 24-mai. manha 526 Acidente de Transito c/ Vitima Rua das Amarilis Polvilho

24-mai. manha

Hill . ::V :
. i ® : itadosvia Base Ambiental onde deslocaram ao

de lixo> eSgQtd domestico e outros, onde havia um cano 
de esgoto estourado.foram onentados quanto ao 
prazo de S dias para limpeza do terreno e desvtar o 
curso quando a saida do esgoto, com a promessa de 5 
diaspara nova fiscalizaf-ao tendo corao prinefpio a 
aplicagao da lei municipal.___________________ ____
Solicitados via CECON onde pelo local do fato 
depararam com um animal silvestre gamba dentro de 
uma gaiola, apos a inspecSo visual, nada de ferimentos 
aoa animal sendo libertado em seu habitat natural.
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Patrulhamento pelo local depararam com o com6rcio
pleno funcionamento apos as 23 horas. Solicitado 

alvara de fucionamento o qual relatou que nao 
possui'a, convidado a encerrar as atividades conforme
lei municipa'. e decreto devido a pandemia.__________
Solicilados via Base Arabiental, deslocando ao local do 
fato toram recebidos solicitante que entxegou ulna 
caixa com uma ave dpo saibA laranjeira com 
direita madutcada, deslocainos a mata dt.iar em 
lundiaf nnde perntaneceu aos cuidados do veterinario. 
Patrulhamento pelo setor quando depararam 
individuo caido ao solo, motociclo atingiu um pedestre 
que atravessava a avenida fora da faixa de pedestre, 
acionado o corpo de bombeiros para realizar o resgate, 
conduzido ao hospital regional e passaram por 
atendimento medico. Deslocaram ate o plantao policial 
e registraram o fato BO PC 335/2021. 
Apos^dieiiadioda Base Ambientai.depararam com 
um filhote de ave de raping (espdcie GaviSo}, pelo lato 
de apresentar ferimehtos For conduzida at4 a mata '• 
dffar em lundiai petmanecehdo ads cmdados da 
tdcnlca Stepbany., - '..............................

Outras Infra^oes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz 
Publica

em
PolvilhORua Milk Felix, 21529noite24-mai.95

Rua Desdemona Conceicao de 
Moraes, 184

Reeolhimento de Animal 
Silvestre

fajasa:Polvilho530manha25-mai.96

com um

PolvilhoAv. Tenente Marques, 805531 Atropelamentotarde26-mai.97

mym® . , < » mm,
Encamlnhamento de animals ao
drgao coinpetente

Polvilho , '•X; Rua das Con chas, 197/'. |26-mai. tarde / 53298

Informados via CECON com referencia a um veiculo
modelo cruze juntamente um individuo identificado 

Alexsandro havia roubado um caminhao emcomo
cubatao, que abordado pela guanifao e conduzido a 
delegacia, sendo elaborado o BO PC 865/2021, sendo 
encontrado um caderno com varies nomes e numeros 
de conta e no celular tinham msgs contendo maiores 
informacoes sobre mais vciculo e afins.

JordanesiaRua Leopoldo Voguel,533 Veiculo Localizado/Apreendidotarde26-mai.99

Acionado via CECON deslocaram ao local do fata e
depararam com um veiculo acidentado pelo local do 
fato. Em consulta nada de irregular, foi acionado o 
depto de trSnsito e removido junto ao patio do Parana 
em Caieiras/SP. 

Vau NovoEstrada Vau NovoOutras Ocorrencias de Transito53427-mai. noite100

Patrulhamento pelo local, depararam com o veiculo
citado obstruindo a passagem de pedestres, acionado 
os agentes de transito sendo lavrado a infrafao e 
recolhido junto ao patio em Caieiras/SP.

•5ra Sao BeneditoAv. das NascentesRemo^ao de Veiculo Apreendido535101 27-mai. E•ura
E Acionados pelo Subinspetor para apoiar a vitima que

fora agredida pelo ex-companheiro corn socos e 
pontapes uma tesoura sendo ferida tambem no ombro, 
apresentando escoria^oes pelo corpo, ato continue 
deslocarm ate o local e com apoio do subinspetor 
conduziram-no para a delegacia e apos ciencia da 
autoridade policial permaneceu a disposifao da 
justifa, sendo lavrado o BO PC 366/2021 Viol.Dom. L. 
C. e Ameaqa.—

Lesao Corporal / viol. 
Domestica

PolvilhoRua Irma Daria Moreira, 15536manha27-mai.102

Patrulhamento pelo setor quando depararam com o
veiculo gol placa MMZ4366 em zig-zag, realizado a 
abordagem e identificado o condutor que nao possuia 
habilitagao foi conduzido ate a delegacia e deu voz de 
prisao em flagrante, com apoio da PM tomaram as 
providencias administrativas recolhido o veiculo ao

JordanesiaAv. Dr. Antonio Candido MachadoEmbriaguez537manha103 27-mai.
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Patrulhamento pelo local, momento em que 
depararam com dois indmduos em fundada suspeita 
encejando assim na abordagem policial, em busca 
pessoal foi localizada em sua mochila de cor preta 
contendo: 22 cocafna, 62 maconha, 71 crack, 4 langa 
perfume, 3 ecstasy, 5 haxixe, folhas de anota95es R$ 
149,55 notas fracionadas, dado voz de prisao foram 
conduzidos para a delegacia, ap6s ciencia do fato a 
autoridade policial ratificou a voz de prisao onde 
permaneceram a disposicao da iustica RDO 337/2021. 
Chegando pelo local, foi apurado que o condutor do 
vefculo subiu a via publica e comefou a dar re, relata 
que nao conseuguiu controlar vindo a danificar o 
poste. 

Trafico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor £ venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter urn Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

104 27-mai. tarde 538 Av. Tenente Marques, 2631 Polvilho

105 27-mai. noite 539 Dano Av. Tenente Marques Polvilho

Em deslocamento de apoio para outras viaturas e 
guarnipoes co-irma de GCM, momento em que foi a 
parada a viatura para a passagem de um motocido, 
contudo houve um abalroamento entre o motociclo e a 
viatura, vindo a causar dano de pequena monta, sendo 
que a piloto do motociclo se propos a sanar os danos

106 28-mai. manha Calcarea / 
Caieiras

540 Dano Rua Luiz Antonio Maia, 840

causados.
Adonados via CECON para deslocar ao local do fato
para apurar o ocorrido, pelo local do fato, foi narrado 
que um desconhecido plava na agua por diversas 
vezes, sendo que pela ultima vez afundou, devido a 
esse fato, foi acionado o corpo de bombeiros e pelo 
local a UR pelo local, iogrou exito em localizar a vftima. 
Testemunha conduzida para a delegacia para registro
do fato sendo feito BO PC 879/2021._______

107 28-mai. tarde 541 Afogamento Av. Adamo Zambelli Jordanesia

Solicitados via CECON onde depararam com os irmaos
discutindo chegando as vias de fato. Conduzidos para a
delegacia sendo elaborado o BO PC 881/2021._______
Patrulhamento pelo local dos fatos, um transeunte
relatou para a guarnipao que um caminhao esta sendo 
roubado por uma moto vermelha com 2 ocupantes e 
que o motorista foi posto em vefculo corsa cor chumbo 
(refem). Informando via rede CECON, onde foi 
realizado as movimentapoes estrategicas de resolver o 
ocorrido. Com apoio de outras viaturas foi logrado 
exito em abordar e deter o veiculo em tese. 0 condutor 
do vefculo foi surpreendido e apos ser indagado, 
relatou o ocorrido e que receberia por R$2.000,00, foi 
conduzido para a delegacia e apos dar ciencia a 
autoridade policial foi narrado o ocorrido e apos 
ciencia foi ratificado a voz de prisao permanecendo a 
disposipao da justipa e o vefculo juntamente com a 
carga foi devolvido para a vftima._____________

28-mai. tarde 542 Maus tratos / Contra Pessoa Rua Oriente, 83 brdanesia

109 28-mai. noite 543 Roubo Av. das Amoreiras s/n Polvilho
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Patrulhamento pelo local do fato com outras viaturas
de apoio, momento em que depararam com 2 
indivuduos correndo em dire9ao as outras equipes, 
sendo abordados, em revista pessoal, foi encontrado 
em posse de um deles a quantia de 5 papelotes de 
cocai'na e uma maconha, e o outro a quantia de R$ 
161,00 em notas fracionadas, afirmando que ao 
comprar a droga ouviu a palavra "moio" quando todos 
correram, diante do ocorrido foram conduzidos ate a 
delegacia sendo elaborado um TC n9 9000063/2021.
Menores atendidos pelo conselho tutelar.___________
Patrulhamento pelo local momento em que depararam 
com o
ocorrendo um evento de miisica ao vivo com piiblico, 
havendo aglomerapao nas dependencias do local. 
Devido a pandemia este tipo de evento esta proibido e 
que o proprietario se prontificou a encerrar as 
atividades e relatou nao possuir alvard de

Usar Entorpecente ou Adquirir, 
Guardar ou Substancia que Determine 
dependencia Fisica ou Psiquica. Trazer 
Consigo, para o uso Pr6prio. Utiliza 
Local de quern tem Propriedade, Posse 
Administrafao.

PolvilhoRua Rita Jose da Silva, 112544tarde110 29-mai.

estabelecimento bar em pleno funcionamento, e

CentroRua Glauco Silva Basflio, 109Outras Infrapoes Contra a 
Incolumidade Publica e Paz Publica545tarde29-mai.Ill

funcionamento.__________________ _______________ _
Solicitados via CECON deslocaram ao local do fato 
onde foram informados que a vitima foi agredida pelo 
namorado da enteada o qual relata que tamb^m fora 
agredida. Conduzidos a delegacia, foi lavrado o BO PC 
888/2021, sendo todos liberados e assistidos na UFA
em lordanesia- ..........................
Patrulhamento pelo local.depararam com um gaiola 
pendurada em um muro erifrente ao comSrao, onde ^ 
bavid uma ave da Ospecie (galo de campioa}, 
questionado sobre a documenta^ao ai.ego.u quern 
■documentacao nao estaya em su i posse, rnas.nobairro. 
da Fazeridinna de tm amigo. Devido a situaqao, 
reatizaram a apreensSo da ave e solicitou o, ^ ,
comparecimento na Base Ambiental com a ^ - . | 
documenta^ao da avfe e poStejdprmente $er| 
ao prazo de'5 dias sendo encamirfiada
ao orgao competente. " —
Patrulhamento peblocal* g|§M| hm que | 
depararam comas partes 01 e 02 quando imcmvam 
umaUttipeza eratim tefreno^e 800 m2, ao queStionap
snbie o late e a docmnenracao da area, reiataiam 
apenas quepossuiam ocontrato devenda^e compra, -j 
que. a parte que vendbu esteve ptesehte g taiftbeib foi 
mdagado-sobre a movimenfafgo e se possmaa' 11 
documentapao, relatou que nao estava era sua posse
•naquele momento diante da situaqao as foram
orientadas a.comparecer em data posterior para / • \ ! 
esclarecjmento e pro.videncias,.in>taconsignar que ja
foram notificados sobre eventos anteriores do | 
ocorrido referente a poda de arvores e butros i,, | 
procedimentos., . f ; s.^. -----L_

Rua Desdemona Conceifao de 
Moraes, 349

PolvilhoVias de Fato/Agressao546noite30-mai.112
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Patrulhamento pelo setor momento em que avistaram 
um motociclo da cor preta que ao notar a equipe 
ROMO realizou manobras de malabarismos com 
roda so e em seguida tentou evadir da equipe sendo 
abordado logo apos, nada de ilfcito fora encontrado 

condutor, efetuado contato com o depto de 
trSnsfto comparecendo ao local o agente Ricardo, 
sendo recolhido a CNH e o vefculo foi liberado para 
outra pessoa habilitada.______________________
Patrulhamento pelo local visualizaram um individuo
que ao avistar a vtr saiu correndo e jogando um objeto 
ambaixo do velculo, sendo abordado posteriormente, 
localizado em sua posse a quantia de R$60,00 
notas fracionadas, ato continue foi localizado embaixo 
do vefculo o valor de R$61,00 em notas fracionadas e 
quantidade de drogas como; 40 cracks, 15 maconha, 2 
lanfa perfume, 3 cocaina, e a quantia de R$220,00. 
Apresentado na delegacia foi elaborado o BO PC 
890/2021, permanecendo a disposipao da justifa, ato 
infracional.____________
Acionados via CECON deslocaram a base Jordanesia 
onde se encontrava as partes, diante dos fatos foram 
acionados o conselho tutelar, comparecendo Kleber e 
Eliene, que apos conversa com a suposta vftima que 
relateu ser agredida pelo padastro, deslocando ate a 
residgneia da genitora e apos conversa entre as partes 
foram orientados e a partir desta data serao 
observados pelo conselho tutelar.

uma
115 30-mai. tarde Apoio Outros Orgaos549 Rua Juquitiba, 137 Polvilho

com o

Trffico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor a venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

em
116 30-mai. tarde 550 Rua Cruzeiro, 18 Polvilho

117 30-mai. noite 551 Assistencia a Pessoa RuaArnaldo Rojek, 111 Jordanesia

118 552 Caversan / Ramos...

Patrulhamento pelo local e ao adentrar na via publica 
avistaram uma aglomerapao e ao avistarem a vtr 
dispensaram rapidamente um objeto, efetuado a 
abordagem e logrado &dto em localizar a bolsa de 
pano contendo entorpecentes sendo: 29 cocaina, 36 
maconha, 26 crack, 4 haxixe, 4 ecstasy, diante do 
ocorrido foram conduzidos para a dp sendo elaborado 
o BO PC 896/2021, sendo ratificada a voz de prisao
onde permaneceram a disposicao da justica.________
Patrulhamento pelo local do fato, juntamente com 
outras vtr e realizaram a abordagem em 2 indivfduos, 
ato continue questionaram o proprietario do bar do 
’cebinho’, sobre a existencia de outras pessoas dentro 
do estabelecimento, ao ser franqueada a entrada havia 
uma pessoa nos fundos do comercio sendo avistado 3 
miquinas cafa niquel, em busca pessoal sendo 
encontrado a quantia de R$607,00, conduzidos ate a 
DP e apds a ciencia da autoridade policial sendo 
elaborado o BO PC 9000012/2021 e a documenta?ao
de praxe, solicitado pericia local.________

Trdfico de Entorpecente, Importar ou 
Exportar, Remeter, Preparar, Fabricar, 
Adquirir, Vender, Expor & venda ou 
Oferecer, Fornecer ainda que 
gratuitamente, ter um Deposito, 
Transportar, Trazer Consigo, Guardar, 
Prescrever, Ministrar ou Entregar.

119 31-mai. tarde 553 Rua Cruzeiro, 33 Polvilho

120 31-mai. tarde 554 ogo de azar Rua Polvilho, 15 Polvilho
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Solicitados pelo esposo da vitima que passava enfrente 
a sede, que estaria ocorrendo um furto em andameuto 
no seu comercio, realizado contato com a vitima foi 
relatado que um individuo se propos a ajudar a 
descarregar sua compra, em dado momento foi aberto 
a porta do carro e subtraiu a quantia de R$100,00 do 
console do carro. Apos patrulhamento foi logrado exito 
em localizar o individuo na rua JoanApolis, 38?. em 
posse de um pino de cocaina e este confessou o furto, 
sendo conduzido para a dp e reconhecido pela vitima 
foi realizado o flagrante delito permanecendo a 
disposigao da justiga.____________ ___ ________

JordanesiaRua Jose Marques, 204555 Furto31-mai. noite121
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OFICIOS - P/ ASSINATURA INDICAQAO /REQUERIMENTO RESPOSTA

S/ RfcSPOSIA

Memorando 1.745.21 SMISP 
Memorando 109.21 SME 
Memorando SMISP 1617/MEMO SMS 1.052 
Memorando 1.024/2021 SMS 
Memorando 521/2021 DMTU SMMDU 
Memorando 1.041/2021 SMS 
Memorando 520/2021 DMTU SMMDU 
Memorando 1.023/2021 SMS 
Memorando 1679/2021 SMISP 
Memo SMMA 259.21

818.21

819.21

820.21 
821.21 
822.21

823.21

824.21

825.21

826.21

827.21

828.21

Requerimento 174.21 7° Sessao 
Oficio GV 17/2021 
Indica^ao 622.21 9° Sessao 
Indicacao 531.21 8° Sessao 
Indicacao 625.21 9a Sessao 
Indicacao 627.21 9a Sessao 
Indicacao 606.21 9a Sessao 
Indicacao 593.21 9a Sessao 
Indicacao 582.21 9a Sessao 
Indicacao 557.21 8a Sessao 
Indicacao 536.21 8a Sessao

35 do Ql Ho'fCPjDATA :

ENTREGUE POR:

RECEBIDO POR:
l


