
CONSELHO DELIBERATIVO 

PRÓ-SOCIAL – BIÊNIO 

2018/2020 

CANDIDATO: 

EMERSON DE AGUIAR SOUZA 

 
Prezado Senhor Magistrado, 

Caro Colega Servidor, 

 

A possível participação deste Servidor/Diretor de 

Secretaria da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Paulo 

Afonso[BA], como Membro do Conselho Deliberativo do PRO-

SOCIAL[Biênio 2018/2020], terá, como norteamento 

fundamental, o estudo de medidas hábeis a tornar o Programa 

muito mais consistente em aspectos tais como custeio, 

amplitude da cobertura e do atendimento. 

Para tanto, seguem, abaixo, diretrizes básicas e fundamentais 

da possível atuação como Membro do Conselho Deliberativo do 

PRÓ-SOCIAL[Biênio 2018/2020], sem prejuízo de outras, que 

possam ser vislumbradas, e consideradas cabíveis, necessárias 

e convenientes, de um lado,  para a ampliação de benefícios aos 

participantes, bem como, de outro lado,  para fortalecimento da 

capacidade financeira indispensável ao Programa, para fazer 

frente às demandas de cobertura e atendimento, as quais, em 

sua maioria, emergem de forma crescente, a cada ano: 

01)   Reforço incessante na celebração de convênios entre o 

PROGRAMA e Estabelecimentos Médicos/Hospitalares e 

Profissionais da Medicina das mais variadas 

especialidades, com especial destaque para os 

mencionados convênios no âmbito das Subseções 

Judiciárias. Fato notório é que, não obstante o PRÓ-

SOCIAL seja um dos Planos que melhor remunere, 

atualmente, no mercado, os Magistrados e Servidores 

residentes nas cidades do Interior não podem, ainda, 



contar com a presença maciça do PRÓ-SOCIAL, nos 

Municípios do Interior, na imensa maioria das vezes, tendo 

que se utilizarem da UNIMED e/ou CAIXA SAÚDE; 

02) A dedicação contínua e incansável na busca por medidas 

técnicas alternativas que contribuam para o 

fortalecimento financeiro do PROGRAMA, visando, de um 

lado, a capacidade de ampliação da cobertura e do 

atendimento, de forma a evitar, a todo custo, que recaia, 

sobre os recursos dos participantes [Magistrados e 

Servidores - Titulares ou Dependentes], qualquer ônus 

maior do que já vem sendo exigido para manutenção do 

equilíbrio do custeio do PROGRAMA.  

A votação está prevista para os dias 11/07 a 20/07/2018, 

conforme Calendário Eleitoral 6183362. Outras informações 

estão disponíveis no Portal do TRF1: 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes-e-programas/pro-

social/pro-social/pro-social/conselhodeliberativo-do-pro-social/ 
 

CONTO COM SEU APOIO E SEU VOTO! MUITO OBRIGADO! 
 

 


