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BAURU OAB SP <bauru@oabsp.org.br>

ENC: Msg. 1573/2020 - CPP II BAURU: Informação para agendamento de
atendimento a sentenciado via virtual (Skype)
1 mensagem

Fernando Henrique De Melo Santana <fhmsantana@sp.gov.br> 8 de maio de 2020 17:22
Para: "bauru@oabsp.org.br" <bauru@oabsp.org.br>

Prezado (a) Senhor (a),

               Encaminho para conhecimento e divulgação.

Atenciosamente,

De: Fernando Henrique De Melo Santana
Enviado: quinta-feira, 7 de maio de 2020 10:39
Para: marcusportoni@adv.oabsp.org.br <marcusportoni@adv.oabsp.org.br>
Assunto: Msg. 1573/2020 - CPP II BAURU: Informação para agendamento de atendimento a sentenciado via
virtual (Skype)
 
Prezado Doutor,
Marcus V. P. Souza
Presidente da Comissão de Assuntos Carcerário,

                  

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, para divulgação, que o Centro de Progressão
Penitenciário "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" de Bauru, adaptando a atual situação que se encontra o País
(covid-19), vem adotando meios para realizar o atendimento entre advogados e seus clientes de forma virtual,
assim, garantindo as prerrogativas legais.

Informo que os agendamentos para os atendimentos “virtuais”, devem ser realizados previamente
através do endereço eletrônico pe@p2bauru.sap.sp.gov.br, e, para garantirmos atendimento igualitário dos
nobres Advogados, ficou estipulado o horário das 13h até às 16h30min, para as audiências, sendo o tempo
máximo de 15 (quinze) minutos por audiências e até 03 (três) reeducandos por defensor/dia.

Friso que após o recebimento do “e-mail” para agendamento de audiência, será confirmado com o
reenvio de “e-mail” confirmando dia e horário, devo mencionar que os atendimentos serão agendados
conforme disponibilidade de horário em agenda própria.

Informo ainda, que os atendimentos “virtuais”, serão realizados por meio da plataforma digital “SKYPE”,
através do e-mail cppeovbauru@outlook.com.

 Atenciosamente,
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