
Mais um ano se finda e mais uma vez me dirijo vocês que nos acompanharam 
durante todo esse ano dedicando-se às causas de nossa Secretaria. Sabemos o 
quanto nos custa o bom trabalho que fazemos, sabemos que há um preço por 
nossa dedicação, preocupação e a vontade de superarmos todas as dificulda-
des e apesar delas, apresentarmos, a cada ano, um resultado melhor!
Talvez o preço mais caro seja, justamente, o tempo. Tempo que deixamos de 
lado nossas vidas, para nos dedicarmos ao trabalho. Substituindo o convívio 
com nossos entes queridos, amigos, alegrias e diversões pelo cotidiano do labor 
diário.  Tempo que calamos sorrisos e alegrias substituindo, voluntariamente, 
por preocupações e tensões. Sabemos que esse tempo não tem preço, pois o 
tempo nunca volta.
MMas também sabemos que não há vitória sem sacrifício e tudo que é precioso, 
raro, melhor, é mais valioso e por tal custa um preço mais alto!
Há muito do tempo de cada um de nós nessa Secretaria, ao longo desses 25 
anos. Construímos um exemplo, uma escola e uma nova maneira de se enca-
rar, administrar e resolver os indigestos problemas das questões penitenciárias. 
A SAP é hoje uma referência internacional, graças os sacrifícios que fizemos, 
ao tempo e dedicação que tivemos. 
É com orgulho e altivez que cada um de nós deve olhar para si e ter certeza 
do grande trabalho que fez, do tempo e dedicação que gastou ajudando a 
construir essa grande Secretaria que hoje é a SAP. 
Desejo a cada um de vocês uma renovação de fé e esperança, rogo a Deus 
que abençoe todos vocês, funcionários e amigos. Tenhamos força e tranquilida-
de para enfrentarmos um novo ano que está por chegar. E somo a esses meus 
votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
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