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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 11/2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Diploma de 
Amiga da Cidade de Paulo Afonso à CLÍNICA 
NÚCLEO VIDA e dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o Diploma de Amiga da Cidade de Paulo Afonso à 
Clinica Núcleo Vida. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do 
Titulo mencionado no Art.1° correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara 
Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 30  - A entrega do Título dar-se á em Sessão Solene desta Casa 
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Art. 4° - Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

A Clínica Núcleo Vida foi inaugurada em 05 de abril de 2019 na cidade de Paulo 
Afonso/BA. Nasceu de um grande sonho! O sonho de tornar Paulo Afonso referência no 
tratamento de doenças crônicas, entre elas o câncer, que tantas pessoas têm tirado de 
nós ao longo dos anos. Esse sonho nasceu de um paciente que teve a oportunidade de 
receber a missão de juntar pessoas e recursos para tornar esse sonho realidade. Abraão 
Costa, sócio proprietário da Clínica Núcleo Vida, foi diagnosticado com câncer aos 43 
anos de idade e após uma longa luta contra a doença, conseguiu ser curado. Esse fato 
transformou definitivamente a sua vida. A partir daí, sua única missão era a de 
proporcionar que outros pacientes tivessem a chance de cura que ele teve. Munido desse 
propósito reuniu outros sócios e juntos construíram dia a dia esse sonho. 

A Clínica Núcleo Vida vem ao longo desses 3(três) anos cumprindo o seu papel de ajudar 
os pacientes de Paulo Afonso e região a receber o tratamento adequado para sua doença, 
além de atuar fortemente na prevenção das doenças, disponibilizando diversos exames, 
que auxiliam no diagnóstico precoce, fato fundamental para o sucesso dos diversos tipos 
de doenças crônicas. Foi inevitável que outros serviços fossem oferecidos na Clínica. 
Assim, em 2021 a Clínica Núcleo Vida investiu na oferta de exames de imagem tais como 
Mamografia, Densitometria óssea e Ultrassonografia. Esse fato ampliou bastante a oferta 
de serviços e logo surgiu a necessidade de ter uma estrutura que pudesse acolher o 
paciente quando este tivesse a necessidade de internação. Sendo assim, em dezembro 
de 2021 a Clínica Núcleo Vida inicia as obras de Construção do Hospital Núcleo Vida no 
bairro Tancredo Neves, que irá dispor de 80 leitos sendo 10 leitos de UTI. Sem dúvida 
alguma um grande marco para a cidade de Paulo Afonso. As obras estão bastante 
adiantadas com previsão de término para julho/2022. Essa unidade de saúde contará com 
atendimento de urgência e emergência, tratamentos ambulatoriais e cirúrgicos, internação 
em alta complexidade, além de um centro de imagem com Tomografia e Raio X digital 
com funcionamento 24 horas. 

Em fevereiro de 2022, a Clínica Núcleo Vida deu um outro passo. Transformar a sua 
clínica atual, localizada da rua Marechal Floriano Peixoto, em um Hospital com 30 leitos, 
com atendimento 24 horas, contando com um moderno centro cirúrgico, leitos privativos e 
coletivos, além de diagnóstico por imagem e consultas ambulatoriais. A previsão de 
inauguração dessa unidade está prevista para setembro de 2022. Paulo Afonso ganhará 
não um, mas dois hospitais, que juntos transformarão a saúde da nossa cidade. 

As duas unidades gerarão 200 empregos diretos e 250 empregos indiretos. Várias 
especialidades médicas que não existiam em nossa cidade e região, passam a ser 
ofertada a população, minimizando a necessidade de deslocamento para outros centros 
de saúde. Outros projetos estão a caminho e sem dúvida alguma trará muito benefício 
para Paulo Afonso e Região. 
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