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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- ESTADO DA BANIA - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N° 487 /2020 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 

requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Exmo. Prefeito 

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, a implantação do Serviço de Hemodiálise no HNAS (Hospital Nair Alves 

de Sousa) e HMPA (Hospital Municipal de Paulo Afonso) 

O referido serviço é uma alternativa importante para a manutenção da vida do paciente 

com problema renal, inclusive no período de internação hospitalar. A máquina de 

Hemodiálise, portanto, é um equipamento imprescindível à vida, a implantação do 

serviço nos hospitais citados, traz qualidade de vida, comodidade e conforto ao 

paciente. 

Sala das Sessões 05 de Março de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- ESTADO DA BAHIA - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°  517 /2020 

O vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma regimental, vem 

requerer de Vossa Excelência, que seja o presente remetido ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, Luiz Barbosa de Deus, solicitando, providenciar junto à Secretaria Municipal 

competente, que seja implantada nos Postos de Saúde, UBSs (Unidades Básicas de 

Saúde) e Laboratórios do Município, o Sistema de Painel Eletrônico com distribuição 

de senhas para a marcação de consultas e exames 

A implantação do referido Sistema, possibilitará a melhor organização nas filas, 

trazendo agilidade e maior comodidade aos pacientes da rede Municipal de Saúde. 

Evitando assim transtornos com a distribuição das senhas, trazendo uma melhor 

organização ao atendimento. 

Sala das Sessões, 05 de Março de 2020 
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