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SAAP – 23/2015                                                São Paulo, 14 de Outubro de 2015. 
 

 
Ao 
Ilmo. Secretário da Saúde Estadual 
Dr. David Uip 
a/c Dr. Wilson Pollara  
  
 

 
Ref.: Instalação do novo hospital com especialidade em traumatologia no bairro 
de Alto dos Pinheiros, município de São Paulo. 
 
 
A Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros – (doravante denominada SAAP), 

sociedade civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.463.041/0001-27, com sede à Rua 

Pedroso de Morais 631 conj. 16, Pinheiros, São Paulo, Capital , por sua representante 

legal, com fulcro no artigo 23 da  Lei Estadual nº 10.177 de 30 de dezembro de 1998, 

vem pela presente expor e requerer o que segue:  

A SAAP foi fundada em 1977, por moradores preocupados em preservar as 

características de “bairro-jardim” do Alto dos Pinheiros e vem, desde então, atuando 

ativamente na defesa dos interesses do bairro, buscando, sobretudo, criar condições 

de manutenção das áreas residenciais e garantir a defesa e o exercício da cidadania 

no bairro. 

Vimos novamente , após a realização há tantos meses (novembro de 2014) da reunião 

com os assessores Maria Cecilia Damasceno e Olímpio Nogueira Bittar na Secretaria, 

manifestarmos mais uma vez o fato da decisão de implementação de um 

empreendimento de tamanho porte e importância, ter sido tomada sem a comunidade 

do entorno ter sido consultada uma única vez e de continuarmos esperando uma 

comunicação formal dessa Secretaria.  

Na ocasião foi feito o convite pelo subprefeito Angelo Filardo para uma reunião com os 

moradores na Subprefeitura para a explicação do projeto, mas recebemos uma 

resposta negativa e o encontro não aconteceu.  

Atualmente nos preocupa deveras o fato de não estarmos sendo informados  sobre o 

andamento do projeto e de seu detalhamento, impedindo a comunidade de entender e 

avaliar eventuais impactos que referido empreendimento poderá trazer, uma vez que 

as vias locais não são apropriadas para o atendimento e que a princípio a implantação 

deste hospital aparenta contar com inúmeras irregularidades em relação à Legislação 

Vigente. . 
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Após a ocupação do hospital pelos sem teto enviamos um oficio perguntando sobre o 

andamento do processo de reintegração de posse e não recebemos resposta.  

Temos feito reuniões com os moradores do entorno, pois estão todos muito 

apreensivos pela falta de comunicação dessa Secretaria para com os moradores do 

Alto dos Pinheiros, para com a Subprefeitura e para com a SAAP. 

No aguardo de sua atenção urgente ao assunto, subscrevemo-nos  

 

Respeitosamente 

 

Maria Helena Bueno 

Presidente 


