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Bom dia Exa., e muito obrigado pela pronta resposta.

Absolutamente compreendido o comando. 

Considerando a quadra atual, a situação de saúde da Deputada e o empenho pessoal dela em deixar V. Exa.
absolutamente esclarecida dos fatos, se for o caso, rogo da senhora se pode ser feita a oitiva por escrito.

Embora a parlamentar não ocupe cargo de presidência, a regra do art. 221, § 1º, do CPP tem sido adotada por
colegas da senhora em situações peculiares.

É apenas uma sugestão que deixo à senhora. 

Quanto ao mais, na impossibilidade, permanecemos no aguardo e à disposição de V. autoridade e convocação pelos
canais estipulados.

Um dia abençoado, atenciosamente,

Em qua., 18 de mar. de 2020 às 09:04, Milena Soares de Sousa <milena.mss@dpf.gov.br> escreveu:
Olá. Muito bom dia, Dr Walter!

No intuito de evitar a propagação do Covid-19, as Superintendências Regionais estão sendo orientadas a
desmarcar as audiências já agendadas ou não marcar novas audiências presenciais.

Inclusive, há setores em algumas capitais onde foi adotado o regime de teletrabalho, o que não é o caso, pelo
menos por enquanto, da SR/PI. 

Dessa forma, enquanto perdurarem as medidas de proteção para enfrentamento de emergência de saúde pública,
a orientação da COGER, especificamente com relação a execução de audiências, é pelo adiamento, salvo
necessidade excepcional (urgente e prioritária).

Reconheço a postura colaborativa adotada por esse novo Escritório e ressalto que é importante e salutar para a
condução do procedimento criminal conhecer a versão dos investigados para os fatos que lhe são imputados.

Nesse sentido, manteremos esses mesmos canais de comunicação (e-mail/telefone) no intuito de viabilizar a
melhor data para a realização da oitiva após cessadas as medidas de proteção adotadas pelo Governo e pela
Polícia Federal, rogando para que seja o mais breve possível...

Atenciosamente,

MILENA SOARES DE SOUSA CALAND      
Delegada de Polícia Federal
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EVITE DESPERDÍCIO, IMPRIMA O NECESSÁRIO.
AVISO LEGAL: Esta mensagem e arquivos podem conter informações confidenciais e ou legalmente protegidas.
Caso a tenha recebido por engano, favor informar ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou
utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados.
POR FAVOR, proteja o meu endereço, assim como eu protejo o seu. AO ENVIAR CÓPIAS USE o campo 'CCO"
(cópia oculta) e não o "cc" (cópia). APAGUE a lista de e-mails repassados. Desta forma, nossos e-mails serão
preservados.


