
                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

 

 

RELATÓRIO DE OBRAS E AÇÕES DAS SUBPREFEITURAS DE SÃO PAULO 

2021 

 

 

 

Subprefeitura de Butantã 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

 

Subprefeito(a) 

PAULO VITOR SAPIENZA  

 

Equipe Técnica responsável pelo relatório 

Antonio Sabino de Souza Neto  

Carolina Rodrigues da Conceição 

 

 

Informações de contato  

11 98362-0689



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

1 
 

SUMÁRIO 

1.Atendimentos 2 

1.1 Praça de Atendimento 2 

2. Zeladoria e Obras 2 

2.1 Projetos de tapa-buraco 2 

2.2 Manejo de árvores 3 

2.3 Serviços de drenagem 4 

2.4 Manutenção de logradouros e galerias 5 

2.5 Outros serviços 6 

3.Ações de cultura, lazer, esportes e habitação 8 

3.1 Cultura e Lazer 8 

3.2 Esportes 8 

3.3 Habitação 9 

3.4 Outras 9 

4. Ações de Defesa Civil 10 

4.1 Defesa Civil 10 

5. Orçamento da Subprefeitura 11 

5.1 Previsão orçamentária 11 

5.2 Execução orçamentária mensal 11 

5.3 Compras e contratos 11 

6. Participação Social 13 

6.1 Conselho Participativo Municipal 13 

6.2 Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território 13 

7. Fiscalização 14 

8. Outras Atividades 14 

ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA 15 

Estrutura da Subprefeitura 15 

Território de abrangência da Subprefeitura 15 

Equipamentos no território 46 

  



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

2 
 

As Subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da 

população, solucionar os problemas apontados; preocupam-se com a 

educação, saúde e cultura de cada região, tentando sempre promover 

atividades para a população. 

Além disso, elas cuidam da manutenção do sistema viário, da rede 

de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica, 

entre outros papéis que transformam, a cada dia, essas regiões da 

cidade em locais mais humanizados e cheios de vida. 

1.Atendimentos  

1.1 Praça de Atendimento 

Descomplica SP é uma praça de atendimento presencial onde o cidadão de 

São Paulo encontra, em um só lugar, cerca de 300 serviços municipais, como 

a validação da senha web, cadastro para recebimento de benefícios sociais, o 

requerimento do Seguro Desemprego, dentre muitos outros, além de contar 

também com diferentes serviços estaduais e federais em cada unidade.  

Nossa unidade fica localizada no endereço: Rua Dr. Ulpiano da Costa 

Manso, 201 – Butantã. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 

8h às 17h.  

Relatório Gerencial Jan a Dez/21:  
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Devido a situação de pandemia de COVID-19, por meio do DECRETO Nº 60.107, DE 3 

DE MARÇO DE 2021 as atividades das unidades do Descomplica SP foram suspensas a 

partir de 08/03. Portanto, no mês de março tivemos atendimento apenas dos dias 01 até 

05. 

O mês de março foi atípico por conta do agravamento da pandemia de COVID-19. As 

unidades funcionaram somente por 5 dias (durante a primeira semana), quando entrou a 

fase vermelha do plano de contenção e combate ao coronavírus do Estado de São Paulo, 

que ocasionou seu fechamento pelo restante do mês. Os atendimentos nesses dias de 

funcionamento decorreram sem maiores problemas, exceto pelo grande volume de 

pessoas indo até a unidade sem agendamento. No Descomplica Digital tivemos, devido a 

ausência de equipe terceirizada própria, o apoio da equipe de Santana/Tucuruvi, durante 

todos os dias de funcionamento.  

 

 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

6 
 

 

 

Em outubro tivemos um aumento considerável na demanda de atendimentos 

principalmente no Digital, aos poucos estamos retornando à normalidade e já percebemos 

um conforto maior por parte dos colaboradores nesse retorno. Optamos por continuar com 

o agendamento na Junta Militar, Subprefeitura e Fazenda por falta de funcionários. Dito 

isso, esperamos seguir prestando o melhor atendimento possível para os cidadãos que 

comparecem na unidade.  
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Esse mês de novembro marcou o fim do agendamento para alguns serviços na 

unidade, e a elevação da demanda de atendimentos principalmente com o início da 

SABESP que agora é o serviço mais procurado. Esse mês também marcou o retorno dos 

eventos feitos na unidade, todos os órgãos presentes participaram e contribuíram. 
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Esse mês de dezembro foi um pouco mais movimentado do que imaginávamos, 

tivemos bastante movimento na Sabesp e no Digital, esperamos no próximo mês 

continuar aumentando a quantidade de atendimentos na unidade. Encerramos esse ano 

com a certeza de que a missão do programa vem sendo cumprida com excelência. 

2. Zeladoria e Obras 

2.1 Projetos de tapa-buraco 

O serviço de tapa buraco é realizado com a remoção do asfalto velho de toda a área 

no entorno do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo, de forma nivelada 

ao pavimento.  

Em 2021 o serviço de tapa buraco foi intensificado, sendo o primeiro ano completo a 

ser realizado de forma centralizada no Departamento de Zeladoria Urbana da Secretaria 

Municipal das Subprefeituras. Em média, a cidade contou com cerca de 118 equipes de 

tapa buraco na rua. O tempo médio de atendimento foi reduzido em mais de 60% em toda 
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cidade, comparado com dezembro de 2020, atingindo 7 dias em dezembro de 2021. Dos 

contratos referentes ao serviço de tapa buraco foram liquidados mais de 270 milhões. 

Nesta subprefeitura em 2021, foram tapados 4.345 buracos, 

correspondentes à 66.155 m² de área e a 9.253 toneladas de massa asfáltica.  

 

Fontes: Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do 

Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022. Boletim 

Zeladoria, criado por SMIT 

 

2.2 Manejo de árvores 

O serviço de manejo de árvores consiste no plantio, poda, remoção ou transplante de 

árvores. Pode acontecer por necessidades técnicas e de segurança. A subprefeitura 

realiza o plantio compensatório, ou seja, para cada árvore removida, outra é plantada.  

Esta subprefeitura em 2021, contou com uma média de 4 equipes, foram podadas 

4.881 unidades, plantadas 99 unidades e removidas 505 unidades.  

 

Fonte: Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do 

Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022. 

 

TABELAS QUANTITATIVAS: 
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2.3 Serviços de drenagem 

A realização de serviços de drenagem objetiva reduzir as áreas inundáveis da cidade e 

diminuir os prejuízos causados à população pelas enchentes. Sendo eles: 

 
Limpeza de córregos: os córregos necessitam de limpeza periódica para evitar 

obstruções ao longo da sua extensão que possam prejudicar a canalização da água da 

chuva, provocando enchentes. Esta subprefeitura em 2021, contou com uma média de 2 

equipes, foram limpos 52.159 metros de extensão de córregos, correspondentes à 232.543 

m² de margens e a 16 toneladas de volume de detritos retirados.  
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Microdrenagem: o trabalho de limpeza da rede de microdrenagem é importante para 

que não ocorram os entupimentos e consequentemente alagamento de ruas e avenidas. É 

efetuado a limpeza mecânica do sistema de drenagem, constituído de galerias de águas 

pluviais, ramais, poços de visita e bocas de lobo, utilizando um equipamento de hidrojato. 

Esta subprefeitura em 2021, contou com uma média de 1 equipamento, foram limpos 4.168 

metros de galerias, 6.961 metros de ramais, 2.160 unidades de boca de lobo e 173 

unidades de poços de visita.  

Piscinões: reservatório de contenção que acumula as vazões que excedem a 

capacidade de escoamento dos cursos d’água. Esta subprefeitura em 2021, contou com 

uma média de 1 equipe, foram limpos 1.854 m² de área e retirados 2.963 toneladas de 

volume de detritos.  

Fonte: Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do 

Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022. 

 

 TABELAS QUANTITATIVAS: 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

14 
 

 
 

 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

15 
 

 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

16 
 

. 

 

 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

17 
 

 

 

 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

18 
 

 

 

 

2.4 Manutenção de logradouros e galerias  

O serviço de manutenção de logradouros consiste nos reparos realizados nas 

calçadas, manutenção das guias e sarjetas e da área de passeio e nos equipamentos de 

drenagem como boca de lobo e poços de visita. Além disso, também é realizada a alvenaria 

em espaços específicos como a construção de canteiros de praças, muretas e etc. Esta 

subprefeitura, contou com uma média de 1 equipe, foram feitas manutenções de 3.878 m² 

de calçadas, 5.833 m de extensão de guias e sarjetas e sarjetões e 657 m² de alvenaria. 
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E o serviço de manutenção de galerias contempla os reparos e inspeções realizados 

nos equipamentos de drenagem como boca de lobo e poços de visita, desde a tampa até a 

estrutura interna. Também realizam a manutenção em guias, sarjetas. Esta subprefeitura em 

2021, contou com uma média de 1 equipe, foram feitas inspeções de 271 m de galerias, 566 

metros de galerias reformadas, 3.827 metros de extensão de guias e sarjetas, 922 unidades 

de boca de lobo reformadas (inclusive troca de tampas) e 56 unidades de poços de visitas 

reformados (inclusive troca de tampas).  

 

Fonte: Relatório de medições extraído do Painel Zeladoria da base espelhada do 

Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ) – acesso em 06.01.2022. 
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3.Ações de cultura, lazer, esportes e habitação 

3.1 Cultura e Lazer 

 

       As atividades  esportivas e culturais do ano de 2021, ficaram suspensas, devido ao 

decreto 64.879 de março de 2020 do governo e o decreto municipal 59.283 de 16 março de 

2020, que se trata do período de pandemia. Os trabalhos ficaram somente 

administrativamente, onde fizemos algumas vistorias e orientações devido aos 

funcionamentos clandestinos, principalmente nos equipamentos esportivos, atendimentos e 

orientação quanto a parte documental e legalização de diretorias. 

          Após liberação parcial de alguns eventos esportivos e culturais, voltamos a atender 

e realizar algumas atividades a partir do início de novembro de 2021, conforme segue: 

 

FEIRA SOLIDÁRIA NO PARQUE DOS PRINCIPE: (02/10/2021), juntamente com o 

Batalhão da Polícia Militar de Osasco, para arrecadação de Brinquedos, que foram 

distribuídos no Natal para as comunidades do entorno.  
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  O FESTEJO DO SACY: realizado no dia 20/11/2021 
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REABERTURA DAS FEIRAS DE ARTES, ARTESANATO E GASTRONOMIA 
DO BUTANTÃ 

A partir de 07/11/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAÇA VILA SÃO FRANCISCO 
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PRAÇA ELIS REGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PRAÇA ZAPHIRA LEITE 
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Evento Solidário na Praça do apê, liberado para o Vereador André Santos, com o 

projeto  MISSÃO PALLET, onde foram distribuídos alimentos com shows e ações sociais, 
no dia 18/12/2021 que foi das 12:00 as 18:00hs. 

 
INAUGURAÇÃO DO MUSEU DO PEQUENINOS DO JOCKEY no dia 20/11/2021 
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EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS EMIRADOS ÁRABES, NA PRAÇA 
VILA SÃO FRANCISCO 18/11/2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REALIZAMOS A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO BUTANTÃ NO DIA 19/12/2021, com 
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apresentações culturais, feira de artesanato, artes e gastronomia, sendo que na semana de 
aniversário o CATE se fez presente a semana toda na mesma para atendimento aos 

munícipes. 

 

 

Bolo de metro em comemoração ao Aniversário de 122 anos do Butantã 

 

3.2 Esportes 

 Conforme falado anteriormente, com a retomada parcial de algumas 

atividades foi possível realizarmos alguns eventos como mostrado abaixo a partir de 

Novembro de 2021. 

VIRADA ESPORTIVA: 04 E 05 DE NOVEMBRO. 

 

     A partir do mês de novembro, liberamos eventos solidários em praças da nossa região: 

 

 Cine Boa Praça, realizado na Cohab Raposo Tavares: 
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● Torneio de futsal Sub 13 e 14 anos - 04 e 05/12/2021; 

● Exibição de Skate 04/12/2021 no Real Parque. Teve início às 08 h - Local: Rua Major 

Walter Carlson, 65; 

● Academia “MOVA-SE”, com atividades de especiais para a Virada - 05/12/2021; 

● Iniciamos com aulas de Zumba e Fit Dance, 90 minutos de duração depois ginástica 

com duração de 40 minutos; Finalizando com treino funcional de 30 minutos;  

● Corrida TRICOLOR RUN - 19/12/2021 no Estádio do Morumbi. Realização VEGA 

SPORTS;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRIDA KIDS , REALIZADA POR ESTA SUBPREFEITURA, JUNTAMENTE COM A  

UNIÃO,  Na Chácara do Jockey em 12/12/2021. 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

29 
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3.3 Habitação 

  Conforme Decreto nº 59.283 de 16 de março de 2020, que declara 

situação de emergência no Município de São Paulo, em razão da pandemia 

decorrente do coronavírus, neste exercício de 2021, não foi possível colocar em 

prática as demais ações pertinentes a esta pasta.  

 

4. Ações de Defesa Civil  

4.1 Defesa Civil 

Fundamentado na Planilha gerada em formato Microsoft Excel com os dados 

disponibilizados pelo SIGRC (Sistema Integrado de Gestão do Relacionamento com o 

Cidadão) no módulo Relatório para o ano de 2021 foram construídas diversas tabelas e 

gráficos para representar as atividades do CCOI (Centro de Controle Integrado) e atuação 

da Defesa Civil da Cidade de São Paulo dentro do território.  Mesmo estando ainda em 

fase de ajustes quanto às métricas e procedimentos tanto por parte do CCOI quanto do 

SIGRC,  do ponto de vista estatístico as informações geradas são muito representativas e 

importantes para decisões. 
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A base  utilizada foi delimitada pelas informações constantes do  Sistema Integrado 

de Gestão de Relacionamento com o Cidadão (SIGRC) mês a mês. Dados extraídos 

mensalmente divergem dos anuais pela dinâmica das tratativas e nem todas as ocorrências 

do território são tratadas pela Diretoria Distrital de Defesa Civil (DDEC)  em função do seu 

horário de funcionamento e são avaliadas por equipes de resposta. Na análise e 

mapeamento foram consideradas as seguintes variáveis: número de registros, mês do 

evento, serviço, caixa de resolução, tipo de solicitação (filtrado os eventos classificados 

como “única” e “agrupada mãe”). No histórico foram desconsideradas as ocorrências 

canceladas e indeferidas,  segundo avaliação dos operadores do sistema no Centro de 

Controle Integrado (CCOI) da COMDEC  lançado no SIGRC. No banco de dados convertido 

em planilha no formato Excel Microsoft foi aplicado  uma nova conferência individual das 

inconsistências por amostragem não probabilística onde se verificou possíveis dados 

faltantes, incoerentes, duplicados e  valores discrepantes ou extremos que também foram 

desconsiderados na tabela apresentada. Tais critérios vêm sendo mantidos para efeito 
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comparativo com anos anteriores e para manter a razoabilidade diante de eventual exame 

sistemático. As solicitações referentes a  alagamentos e inundação são registradas em 

quase totalidade dos casos a partir do munícipe e não representam a integridade de 

pessoas e locais atingidos. O mesmo vale para as ocorrências de incêndio que são 

registrados a partir de solicitações de munícipes ou outros órgãos. 

          

 O sistema SIGRC no uso diário apresenta algumas inconsistências como falhas na 

regionalização, cadastramento, reclassificação, cancelamento, indeferimento e 

agrupamento das solicitações  e não foi dimensionado para as necessidades específicas 

da Defesa Civil. Em função disso, efetivamente, a filtragem realizada pelas atendentes do 

CCOI (Centro de Controle  Integrado) foi bem mais substancial.  
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5. Orçamento da Subprefeitura 
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5.1 Previsão orçamentária 

          

 Valores destinados pela SMSP para os serviços de zeladoria durante o 

exercício: R$ 22.357.137,60 

5.2 Execução orçamentária mensal 

Os contratos apresentados nessa tabela informam a realidade do 

orçamento do exercício de 2021. Considerando que a estimativa dos anos 

anteriores foram realizadas com orçamento superior ao do exercício atual, 

justificando as suspensões dos contratos por falta de capacidade de pagamento. 

Uma vez que os valores de referência dos contratos são realizados com base 

nos exercícios anteriores. 
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5.3 Compras e contratos
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 6. Participação Social 

  6.1 Conselho Participativo Municipal 

 O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura do Butantã – 

CPM/SUBPREFEITURA BUTANTÃ – é órgão colegiado autônomo da sociedade civil, de 

natureza participativa e consultiva, de caráter público, reconhecido pelo Poder Público 

Municipal como instância de representação da população da região da Subprefeitura do 

Butantã para exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da fiscalização de 

ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e 

prioridades na área de sua abrangência, criado e regido nos termos da Lei Municipal nº 

15.764/2013, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 54.156/2013, 54.360/2013, 

54.457/2013 e 54.645/2013. 

 Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus 

contidas no Decreto Municipal nº 59.283/2020, as reuniões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho Participativo foram realizadas de forma virtual.  

 

 6.2 Outros Conselhos e Órgãos Colegiados no território 

 

 CADES - BT (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável 

e Cultura de Paz da Subprefeitura Butantã):  são considerados seus princípios norteadores 

a transparência, a universalidade, a legalidade, a precaução, a prevenção, a impessoalidade 

e a eficiência da cultura da paz com base na participação popular, na tomada de decisões, 

no acompanhamento, sugestões e colaboração às ações da Subprefeitura do Butantã com 

seus cinco distritos (Rio Pequeno, Vila Sônia, Morumbi, Portal do Morumbi e Butantã), assim 

como na participação de encaminhamento de políticas públicas sócio-ambientais. 

 Formação do Conselho (CADES-BT) gestão 2019/2021  
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Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus 

contidas no Decreto Municipal nº 59.283/2020, as reuniões do CADES-BT foram realizadas 

de forma virtual no ano de 2021 e em Dezembro ocorreu a eleição dos novos membros para a 

gestão 2022/2024.  

 

7. Fiscalização 

Compete às Subprefeituras fiscalizar o cumprimento das normas municipais 

relacionadas com o código de edificações, zoneamento, abastecimento e posturas 

municipais. O trabalho consiste em orientar, fiscalizar e prestar informações ao público, sobre 

irregularidades em obras públicas e particulares, verificação de itens como limpeza pública e 

atuação em estabelecimentos comerciais, industriais e educacionais. 

Durante o ano foram realizadas 929 ações fiscais.  

 

8. Outras Atividades 

Sebrae aqui 



                                                                                                                           

Relatório de Obras e Ações das Subprefeituras de São Paulo 2021 

 

43 
 

No mês do aniversário de 122 anos do Butantã, o bairro ganhou um novo canal de 

atendimento e orientação presencial, o Sebrae Aqui. Cerimônia foi realizada no dia 14 de 

dezembro; canal de atendimento tem como objetivo fomentar o empreendedorismo. 

Localizado no prédio ao lado da Subprefeitura do Butantã, na Rua Ulpiano da Costa 

Manso, 201. A iniciativa envolve a parceria do Sebrae-SP, Subprefeitura do Butantã e 

Faculdade Flamingo. 

De acordo com o gerente regional do Sebrae Capital Oeste, Andre Luiz Costa, a 

presença do Sebrae Aqui no Butantã vai além dos resultados para os clientes, colaborando 

para o desenvolvimento econômico do bairro e de toda região.  

O horário de atendimento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O 

Sebrae Aqui também tem espaço para atendimentos coletivos presenciais e online, como 

palestras, oficinas e cursos para atender as necessidades de empreendedores e 

empreendedoras do município.  

Durante o ano de 2021, foi oferecido o curso de Capacitação “Eletricidade básica 

automotiva” que foi realizado na unidade. As aulas foram entre os dias 13 a 17 de dezembro, 

das 8h às 12h. Foram disponibilizadas 16 vagas e houveram 15 inscritos no total.   
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ANEXO I - INFORMAÇÕES SOBRE A SUBPREFEITURA 

1.1. Estrutura da Subprefeitura 

1.2. Território de abrangência da Subprefeitura 
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A região do Butantã era constituída por sítios, como o sítio Butantã, sítio Rio 

Pequeno, sítio Invernada Grande ou Votorantim, sítio Campesina ou Lageado e sítio 

Morumbi. O desenvolvimento do bairro ocorreu a partir de 1900, sobretudo com a 

implantação do Instituto Butantã, e Cidade Universitária.  

A partir dos anos 20, começaram a surgir os primeiros bairros como Vila Butantã, 

Vila Lageado e Cidade Jardim. Nos anos 30, surgiram os bairros Peri Peri, Vila 

Clodilte, Vila Gomes, Água Podre e Caxingui. Nas décadas de 40 e 50, foram os 

bairros Jardim Guedala, Previdência, Vila Progredior, Vila Hípica, Jardim Ademar, 

Jardim Trussardi e Vila Pirajussara. 

 

 
Instituto Butantan 
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Entre os anos de 1950 e 1960, surgiram os bairros Rolinópolis, Esmeralda, Ferreira, 
Monte Kemel, Vila Maria Augusta, Jardim Bonfiglioli, Jardim Pinheiros entre outros. Quase a 
tonalidade da área abrangida pela SP/BT está conurbada aos municípios vizinhos de Taboão 
da Serra e Osasco. 

Nos anos de 1940, a Companhia Imobiliária Morumby dividiu os últimos lotes da antiga 
fazenda Morumbi. Até então ocupado por chácaras e pequenas fazendas, o Morumbi se 
tornaria área residencial a partir de 1948. Seu nome possui duas interpretações: uma 
corruptela de meru-obi, que significa “mosca verde”, ou Marã-bi, que significa “luta oculta” 

O bairro Cidade Jardim, no distrito Morumbi, foi implantado na década de 1940; a 
companhia loteadora doou uma área para implantação do Jockey Clube. 

Entre os anos 1950 e 1960, surgiram os bairros Rolinópolis. Esmeralda, Ferreira, 
Monte Kemel, Vila Maria Augusta, Jardim Bonfiglioli, Jardim Pinheiros entre outros. 

 
Entrada do Jockey Clube 

  
Fonte: Retirado do site 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/butanta/historico/> 
Acesso em 21 de fev. 2022 

  

1.3. Equipamentos no território 

 

- Subprefeitura do Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso 201, telefone 

   (11) 3397-4600  

- CEU Uirapuru - Rua Nazir Miguel, telefone (11) 3782-3143  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/butanta/historico/
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- CEU Butantã - Avenida Engenheiro Antônio Eiras García 1870, telefone  

  (11) 3732-4550  

- Casa de Cultura Butantã -Avenida Junta Mizumoto 13, telefone (11) 3742-6218 

       - Centro de Defesa e Convivência da Mulher - Rua Canio Rizzo 285, telefone  

   (11) 3507-5856.  

- Hospital Mario Degni - Rua Lucas de Leyde, 257, telefone (11) 3394-9330  

- Hospital Caetano Virgílio Netto - Rua Augusto Farina 1125, telefone (11) 3731- 6018  

- Hospital Dia Hora Certa - Rua João Guerra 247, telefone (11) 3742-0552  

- Biblioteca Camila Cerqueira César - Rua Waldemar Sanches 41, telefone  

  (11) 3731-5210 

 - CDC Butantã – Jd. Celeste - Rua Bernardo Buontalenti, 63  

- CDC Francisco Prestes Maia - Rua José Capobianco, 232 

 - CDC Otávio Alves da Silva Neto - Av. Rio Pequeno, 1850 

 - CDC Pequeninos do Jockey – Rua Frei Bonifácio Dux, 150 Jd. Colombo 

 - CDC Victor Marques dos Santos - Av. Pirajussara, 5000 – Jd. Celeste 

- CDC Cornelio Rodrigues de Almeida (VARP)- Rua Professor Antonio Figueiras, 358 

– Rio Pequeno  

- CDC Clovis Alves Rodrigues - Rua Rafael Barbosa, 198 – Jd. Maria Luiza  

- CDC Portuguesinha do Rio Pequeno - Rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo, 255 

– Rio Pequeno  

- CDC Pés no Futuro (Favela Joia) - Rua Alfredo Xavier de Andrade, s/no 

 


