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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 966 / 2022. 

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

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao, Bmo. Sr.- Secretário de Saúde-

Adonel Gomes de Sá Júnior, solicitando, a implantação de uma UPA - Unidade de 

Pronto Atendimento no bairro Tancredo Neves. 

Sala das Sessões, em 24 de agosto de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

A implantação deste desta unidade de pronto atendimento se faz necessário por se tratar 

do bairro com maior número de habitantes da cidade de Paulo Afonso pois proporcionará 

uma melhor qualidade de vida das famílias deste complexo, pois, quando se trata de 

cuidados com a saúde, sabemos o quanto é delicado, ainda mais se tratando de saúde 

pública. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  967/  2022. 

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

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, e ao, Ilmo. Sr.- Secretário de Saúde-

Adonel Gomes de Sá Júnior, solicitando, a implantação de um Centro de Saúde 

Pediátrica com atendimento 24 horas, no bairro Tancredo Neves. 

Sala das Sessões, em 24 de agesto de 2022. 

Valmir 	da Rocha 
- Vereador- 



JUSTIFICATIVA 

A implantação deste Centro de Saúde Pediátrica se faz necessário para atend -T a demanda 

do bairro Tancredo Neves por se tratar do bairro com maior número de ' -.bitantes da 

cidade de Paulo Afonso. Essa implantação proporcionará uma melhor qualidade de vida 

das famílias, pois, quando se trata de cuidados com a saúde das crianças, sabemos o quão 

é delicado, ainda mais se tratando de saúde pública. 
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