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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ENCAMINHAMENTOS 
 

No dia 15 de fevereiro de 2019, às 9h, reuniram-se cerca de 30 Técnicos Superiores 
Penitenciários, associados da APROPENS, representando a categoria TSP da SUSEPE 
em Assembleia Geral Extraordinária, na Sala de Convergência Adão Pretto, na Assembleia 
Legislativa do RS. Participaram do evento, a Assessoria Jurídica da APROPENS, a 
assessora parlamentar do Deputado Jeferson Fernandes do PT, Ariane Leitão, e a 
Deputada Luciana Genro do PSOL. Dentre as questões discutidas, destacam-se a falta de 
condições para o desenvolvimento do trabalho de atenção integral às pessoas privadas de 
liberdade ou sob custódia do sistema prisional do Estado do RS; a necessidade de 
investimento no trabalho técnico para o tratamento penal; as remoções de servidores sem 
critérios e sem considerar prazos e, da mesma forma relevante, a necessidade de tratar 
sobre a conduta do Departamento de Tratamento Penal (DTP) - SUSEPE para com os 
TSPs em relação à participação da categoria na organização de trabalho. Para tanto, a 
Assembleia Geral Extraordinária definiu as seguintes pautas para serem levadas a 
conhecimento do Superintendente dos Serviços Penitenciários e do governo do Estado, 
para providências cabíveis e urgentes: 

 

• Criação de critérios para o atendimento técnico (saúde, direitos e assistência) em 
estabelecimentos prisionais, no que tange a quantidade mínima de servidores TSPs 
para o número de pessoas privadas de liberdade, bem como as condições para o 
exercício profissional de cada profissão (Direito, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia e Serviço Social); 

• Planejamento e organização do trabalho técnico/Concurso Público; 

• Curso de formação específico e continuado; 

• Gestão compartilhada com o Departamento de Tratamento Penal, com supervisão 
técnica sistemática; 

• Coordenação técnica das regiões penitenciárias vinculada e subordinada ao DTP; 

• Criação de critérios para remoção – sugestão de antiguidade, lotação na região 
conforme edital do concurso, não remoção durante o estágio probatório, salvo caso 
específico em lei; 

• Política de difícil acesso – transporte, incentivo financeiro, carga horária (equidade 
entre cargos). 

 
Formou-se uma Comissão de TSPs para conversar com o governo e com o 

Superintendente dos Serviços Penitenciários. Contaremos com o apoio da Deputada 
Luciana Genro (PSOL) para o agendamento de reunião com o superintendente, Sr. Mario 
Santa Maria Junior e com o governo do Estado. Sem mais, encerra-se esta ata. 
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