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CARTA DA PRESIDENTE 

Porto Alegre, 12 de abril de 2019. 

 

 Hoje a Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários do RS 

(APROPENS) completa 12 anos de existência. Esta jovem entidade idealizada por 

colegas que corajosamente uniram esforços para criar o espaço que seria o porto 

seguro nas questões atinentes ao nosso trabalho/cargo, seria, também, um 

lugar de produção, de debates e atividades que os, então, Técnicos Superiores 

Penitenciários (TSP) promoveriam. Temos orgulho dos colegas que nos 

antecederam e que construíram o alicerce desta casa, dando-nos condições para 

conquistarmos o respeito e a credibilidade que, com orgulho e satisfação, 

podemos dizer que a APROPENS possui. 

 A Associação continua e continuará sendo a união de esforços de todos 

os TSPs associados(as), de esforços redobrados de quem compõe a diretoria e 

de quem colabora mais ativamente nas ações políticas e administrativas que 

enfrentamos. Não é tarefa simples porque requer coragem, dedicação e 

sentimento de corpo (coleguismo). E o trabalho da APROPENS sempre esteve 

pautado nos princípios fundamentais e éticos das profissões que compõe o 

cargo TSP. 

 Hoje, também, finda um período importante. Encerra-se a jornada da 

gestão 2016-2019 da qual tive a satisfação de ser presidente e de, junto com os 

colegas da diretoria e colaboradores, dividirmos dores e alegrias pelos desafios 

que enfrentamos e superamos.  

 Este é um dia de festa e o sentimento que carrego é de missão cumprida. 

Sem dúvida, estar na gestão de uma instituição requer capacidade de resiliência 

e de diálogo porque o compromisso assumido com a categoria exige a 

responsabilidade de fazê-la ainda melhor representante dos associados(as). O 

espírito de cooperação entre os membros da gestão é fundamental para que o 

trabalho aconteça. Entretanto, o apoio, a ajuda e a confiança dos associados é 

na mesma medida indispensável.  

 A trajetória desta gestão leva a marca de inúmeras idas e vindas a 

instâncias políticas, jurídicas, administrativas e outras tantas que são 

necessárias na solução das demandas. Tudo é muito repetitivo e cansativo 

quando nos deparamos com empecilhos movidos por interesses que não 

aqueles que resultariam em qualidade de vida e condições de trabalho aos 

servidores e consequentemente qualificaria ainda mais o serviço prestado à 

população. Todavia, mesmo diante do cansaço, ao olhar para trás, percebo que 

tudo valeu a pena. Tivemos conquistas históricas e a APROPENS tornou-se 

protagonista naquilo que se propõe como entidade representativa. 
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 Estruturamos a sede de forma que permitisse condições adequadas para 

atender os associados(as) e suas demandas e para organizar o trabalho. Criamos 

o site institucional, com portal de transparência para que os associados(as) 

possam acompanhar o movimento da associação. Criamos redes sociais ativas, 

aprimoramos o canal de comunicação com os associados. Organizamos os 

fluxos internos. Incrementamos o saldo financeiro em 2000% sobre o saldo 

existente quando assumimos a instituição, mantendo as contas em dia e 

fomentando representações. Atualizamos o Estatuto Social e regularizamos o 

CNPJ com o nome de Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários do RS. 

Criamos Comissões internas (Comissão de Assuntos Profissionais-CAP e 

Comissão de Direitos Humanos – CDH APROPENS). Contratamos Assessoria 

Jurídica, Contábil e Agência de Comunicação. Realizamos convênios com 

entidades parceiras. Nos tornamos parceiros de instituições de ensino e 

daquelas que trabalham a questão prisional dentro da perspectiva dos Direitos 

Humanos. Fizemos campanhas de orientação (calendários), exaltamos a marca 

da APROPENS de diversas formas, uma delas agraciando os associados com a 

cuia de chimarrão com o logo. Prestigiamos iniciativas como o Projeto 

Artinclusão. Trabalhamos arduamente em demandas como o PLC 245/2016 que 

tornaria todos os servidores “guardas prisionais” – derrubamos este Projeto de 

lei. Conquistamos parecer favorável na PGERS para que a instituição SUSEPE 

pudesse providenciar transporte aos locais de difícil acesso (primeiro passo).  

Constituímos com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do RS, a Subcomissão de Tratamento Penal e lançamos o Relatório 

Final da Subcomissão de tratamento penal que apresenta e destaca o trabalho 

que o TSP desenvolve. Nos inserimos no cenário de Brasília (DF) com a pauta da 

PEC 372/2017 “Polícia Penal”. Conquistamos nosso espaço entre os 

parlamentares. Recebemos a associação com 90 associados e entregamos com 

227 associados(as). Organizamos a “casa”. 

 Sou grata a todos(as) que confiaram a mim a tarefa de gerir a APROPENS 

e com isso permitiram que eu pudesse construir e mostrar a força do meu 

trabalho. Me despeço aqui, por questões muito particulares não busquei a 

reeleição e sigo meu rumo. Mas, aos colegas que seguem segurando o leme 

deste navio, eu desejo que prosperem, que tenham força e visão para continuar 

buscando o que é importante para todos nós TSPs. 

 Gratidão a todos(as) vocês! 

 Luciane Engel 

 Presidente da Apropens 
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