Delegacia Geral de Polícia Civil
Delegacia Online

CERTIDÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA
Nº 066776.01.2020.0.00.704
A Delegacia Online CERTIFICA a requerimento escrito, via Internet, de pessoa
interessada, o Registro de Ocorrência Policial nº 066776.01.2020.0.00.704 analisado pelo
policial civil Anderson Wagner Silva Tavares, matrícula 1824210 cujo teor passo a
transcrever na íntegra: às 15:28 min do dia 07/09/2020, na Delegacia Online, Jonas Epifânio
dos Santos Neto, nacionalidade Brasileiro(a), profissão Músicos, natural de João Pessoa,
nascido(a) em 21/05/1962, idade 58, estado civil Solteiro (a), de cor Preta, filho(a) de
Marlene Jacinta dos Santos, CPF 910.511.694-53, residente e domiciliado(a) no(a) Rua José
Aires Batista, nº 105, bairro Mangabeira, na cidade de João Pessoa/PB. CEP: 58059129,
telefone(s) 83 988865113, registrou o seguinte:
Dados do(s) Fato(s):
Data/Hora do fato: 06/09/2020 16:00h; Tipificação: Outras Ocorrências; Tipo do Local:
Outro; Local do Fato: Rua José Aires Batista , Mangabeira , João Pessoa/PB.
E NOTIFICOU O SEGUINTE:
No dia 06/09, aconteceu o lançamento da minha pré candidatura a vereador, devido a
pandemia a reunião aconteceu on-line pelo aplicativo Google Meet. Para participar era
necessário um link, que foi divulgado online, aí no início da reunião varias pessoas entraram e
a maioria delas começou a tumultuar, ligando o microfone e reproduzindo áudios com teor
pornografico, transmitindo a tela e colocando pornografia, divulgando links pornograficos no
chat do app e enviando montagens com fotos minhas de cunho racista.
Sendo o que havia a constar, cientificado o(a) declarante das implicações legais
contidas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, depois de lida e achada conforme, expeço
a presente Certidão. A referida é verdade. Dou fé.

32A0F21F71691CE691EFB870680F8F51
Jonas Epifânio dos Santos Neto

Código de Controle

ATENÇÃO: Esse Boletim só é válido com a assinatura do declarante. A veracidade do
mesmo pode ser checada no site da Delegacia Online através do código de controle. www.
delegaciaonline.pb.gov.br. Tel. (83) 3612-8613 (8h-18). E-mail: delegaciaonline@seds.pb.
gov.br.

Nº 066776.01.2020.0.00.704

1/1

