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SAAP – 19/2015                                                São Paulo, 25 de Setembro de 2015. 
 

 
Ao Ilmo. 
Secretário da Saúde Estadual 
Dr. David Uip 
a/c Dr. Wilson Pollara  
  
 
Assunto: Solicitação de tomada de conhecimento das providências da situação atual do 

imóvel do Hospital Pan-americano 

 

 

Ilmo. Sr. Secretário, 

 

Vimos através desse ofício saber das providências tomadas pela Secretaria a respeito do atual 

estado do imóvel do ex-hospital Pan-americano. 

 

No dia 22 de agosto já madrugada de 23 o imóvel do ex-hospital Pan-americano foi ocupado 

ilegalmente por 15 pessoas com algumas crianças que pulando o muro expulsaram os 2 

vigilantes da cia de segurança privada que tomava conta do imóvel. No dia seguinte o 23º 

Batalhão da PM colocou plantão de 24 horas de viaturas ou motos por uma semana passando 

para patrulhamento de ronda. Desde então o local vem recebendo aos poucos famílias e 

moveis diariamente conforme as fotos em anexo. 

 

Como o imóvel possui poço artesiano não houve problema com o abastecimento de água e a 

força eles fizeram uma ligação clandestina. 

 

Pelas fotos em anexo podemos ver crianças cujo número no momento já está grande, o que 

coloca em risco a saúde delas por ser um local que não sabemos o que restou de aparelhagem 

do antigo hospital guardada no seu interior. 

 

Hoje o local está com lixo acumulado levando a situação de risco para todos,  pois já podemos 

ver ratos e baratas circulando. 

 

Está uma situação perigosa para todos. 

 

Aguardamos uma comunicação das providências tomadas para a solução do problema com 

urgência. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos 

 

Respeitosamente 

 

 

 

Maria Helena Bueno 

Presidente 
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