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DESAFIOS DA SUBPREFEITURA BUTANTÃ 

 Conciliar o atendimento à moradia com a melhoria das 

condições ambientais e de drenagem, na articulação das 

políticas ambientais e habitacionais. 

 Melhoria na mobilidade de sua população e conexão de seus 

sistemas de transporte 

 Pactuar as políticas públicas com as iniciativas locais e 

propostas das comunidades 



 

 

 

OS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS NO PDE 

• O PDE é a lei que define os planos que devem ser feitos para o 

desenvolvimento urbano e rural de São Paulo 

• Dentre eles o PDE estabelece a criação dos Planos Regionais das 

Subprefeituras, orientado pelo decreto 57.537/2016, que: 

 detalham  e complementam as intenções do PDE no território 

 com foco nos  espaços e áreas públicas, como ruas, praças, 

rios, etc. 

 combinam políticas de diversas secretarias no território, 

como habitação, infraestrutura, equipamentos sociais, 

transportes, meio ambiente, etc.  



 

 

 

COMPOSIÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS 

• Diretrizes Macrorregionais e Regionais que contém: 

 as diferenças entre as regiões e suas demandas 

 orientações para as ações das secretarias para cada região 

 contribuem para mapear o Plano de Metas 

• Perímetros de Ação que contém: 

 territórios com maior vulnerabilidade social e ambiental 

 áreas que necessitam de projetos coordenados de intervenção 

 áreas destinadas ao desenvolvimento urbano local 

 locais que requerem ações articuladas de políticas e investimentos 

públicos em: 

 
 Habitação 
 Saneamento 
 Drenagem 
 Áreas verdes  

 Mobilidade 
 Equipamentos públicos e sociais  
 Polos e centralidades - política de 

desenvolvimento econômico sustentável 



 

 

 

CONTEÚDOS DOS PLANOS REGIONAIS DAS SUBPREFEITURAS 

• Quadro Analítico Regional – condições encontradas em 2015 com 

estudos e revisões com participação da sociedade e das 

secretarias 

• Demarcação de 350 Perímetros de Ação para todo o município, 

cada qual com os seus respectivos: 

 descrição e mapeamento da área; 

 caracterização das principais questões necessidades para o 

desenvolvimento da área; 

 objetivos e diretrizes para as intervenções das secretarias 

 Identificação das secretarias e órgãos envolvidos nas ações 

locais. 
 



 

 

 

PLANO DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 

• Finalidade do Plano de Ação das Subprefeituras (Art.9º - Decreto 

57.537/16): 

 priorizar e detalhar as propostas dos Planos Regionais das 

Subprefeituras 

 compatibilizar com Plano de Metas   

 compatibilizar com ações previstas pelas secretarias no território 

• Processo de elaboração:  

 Coordenação: Secretaria das Subprefeituras e Subprefeitos 

 Acompanhamento e desenvolvimento: Núcleos Regionais de 

Planejamento  

 Coordenação do Núcleo Regional de Planejamento: representantes  

da Subprefeitura  

 Orientação técnica: SMDU 

 Audiências Públicas: participação dos Conselhos Participativos 

Municipal e entidades da sociedade civil 



 

 

 

CONTEÚDO DO PLANO DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 

• Análise dos Perímetros de Ação: 

 diretrizes contidas nos Planos Regionais da Subprefeitura 

 ações previstas no Plano de Metas e seu mapeamento 

 Orçamentos previstos ou estimados – metas 2020 

 Eventual revisão nos perímetros de ação com suas 

justificativas 

 Detalhamento das ações, projetos e obras necessárias 

para cada perímetro 

 Compatibilização entre as diretrizes dos perímetros e 

ações do Plano de Metas 



 

 

 

REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL - PERÍMETROS DE AÇÃO (ART. 26 PDE) 

Objetivos  

 Promover intervenções baseada em projetos urbanísticos que 

integrem as políticas e investimentos públicos; 

 Requalificar os sistemas ambientais considerando as 

infraestruturas de saneamento e drenagem; 

 Aprimorar e articular o sistema de mobilidade local ao sistema de 

transporte coletivo; 

 Garantir a implantação da rede de equipamentos e serviços 

públicos de caráter local (nas áreas de educação, saúde, etc.); 

 Promover o desenvolvimento econômico local – incremento de 

atividades produtivas. 



PERÍMETROS 

149 - Eixo Praça Panamericana/ Cidade 
Universitária 

212 - Rio Pequeno 

213 - São Remo 

215 - Jardim Jaqueline 

216 - Rodovia Raposo Tavares 

218 - Parques Lineares Vila Sônia 

222 - Panorama 

226 - Parques Lineares Raposo Tavares 

227 - CEU Uirapuru 

229 - Vila Nova Esperança 

230 - Metrô Butantã 

233 - Metrô Linha 4 

235 - Parque dos Príncipes 

403 - Parque da Fonte 

404 - Real Parque 
 

 



PLANOS DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 
PARQUES LINEARES 

10 



PROGRAMA DE METAS 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

• Sape 

• Jardim Santos Dumont 

• Pujais Sabate 

• São Domingos 

PRODUÇÃO HABITACIONAL 

• Domênico Martinelli – Condomínio 3 

IMPLANTAÇÃO DE PARQUE 

• Parque Linear da Água Podre 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•UBS Jose Marcilio Malta Cardoso 

• CEU Butanta 

MICRODRENAGEM 

• Área institucional junto à Rua Lourenço Prado 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Ampliar rede coleta de esgotos da bacia hidrográfica; 
•Recuperação e conservação ambiental dos cursos 

d´água, das áreas verdes, das encostas e revitalização 
de áreas degradadas e contaminadas. 

SISTEMA VIÁRIO 
• Ligações para pedestres e ciclistas no eixo Norte-Sul 

entre as Rodovias Politécnica e Raposo Tavares. 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional. 
HABITAÇÃO 
•Compatibilizar as soluções de HIS com a preservação 

ambiental nas áreas de fundo de vale; 
•Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
• Implantar CCA (Centro para Crianças e Adolescentes), 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e 
uma UBS nas proximidades dos projetos dos parques 
lineares; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualifica-los, em especial os vinculados ao transporte 

público, aos pólos atrativos e às áreas de lazer; 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes 

 

 

 

212 – RIO PEQUENO 



212 – RIO PEQUENO 



PROGRAMA DE METAS 

PRODUÇÃO HABITACIONAL 

•Viela da Paz – Condomínio A 

•Viela da Paz – Condomínio D 

URBANIZAÇÃO 

•Viela da Paz – Condomínio A 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

CORREDOR DE ÔNIBUS 

•Corredor  Capão Redondo/Campo  Limpo/Vila Sônia 

(Projeto Executivo) 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Ampliar rede coleta de esgotos da bacia hidrográfica; 
•Recuperar e conservar os cursos d´água, as áreas 

verdes, as encostas e revitalizar as áreas degradadas e 
contaminadas. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Requalificar as conexões com seu entorno e bairros 

vizinhos. 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 

metropolitana. 
HABITAÇÃO 
•Promover a regularização fundiária e urbanística. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
• Implantar os parques planejados em desenvolvimento 

e qualificar os existentes; 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 

vinculados aos equipamentos públicos, ao comércio, ao 
transporte público e às áreas de lazer; 
•Utilizar os Parques Lineares propostos como indutores 

de transformação urbanística. 

 

218 – PARQUES LINEARES VILA SÔNIA 



218 – PARQUES LINEARES VILA SÔNIA 



PROGRAMA DE METAS 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

•Conjunto Residencial Unidos do Butantã 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA/CICLOFAIXA 

 

 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Recuperar e conservar os cursos d´água e as áreas 

verdes. 
SISTEMA VIÁRIO 
•Requalificar as conexões com seu entorno e bairros 

vizinhos. 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional. 
HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a sua 

regularização fundiária e urbanística. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes; 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 

vinculados aos equipamentos públicos, às 
centralidades e às áreas de lazer; 
•Utilizar os Parques Lineares propostos como indutores 

de transformação urbanística. 

 

226 – PARQUES LINEARES RAPOSO TAVARES 



 226 – PARQUES LINEARES RAPOSO TAVARES 



PROGRAMA DE METAS 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Solucionar os problemas de saneamento ambiental. 
SISTEMA VIÁRIO 
•Requalificar as conexões com seu entorno e bairros 

vizinhos. 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional. 
HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a sua 

regularização fundiária e urbanística. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes; 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 

e esporte; 
•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 

vinculados ao comércio, ao transporte público e às 
áreas de lazer; 
•Utilizar os espaços livres públicos como elementos 

indutores de transformação e renovação urbana. 

 

235 – PARQUE DOS PRÍCIPES 



 235 – PARQUE DOS PRÍCIPES  



PROGRAMA DE METAS 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 

•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 

DRENAGEM E SANEAMENTO 

•Recuperar e conservar cursos d´água e as áreas verdes; 

•Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 

especial manejo de águas pluviais (drenagem). 

MOBILIDADE 

•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional. 

SISTEMA VIÁRIO 

• Estabelecer e qualificar ligações para pedestres e 

ciclistas entre o parque e seu entorno. 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

• Implantar os parques em desenvolvimento e qualificar 

os existentes; 

•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 

e esporte; 

•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 

vinculados aos pólos atrativos e às áreas de lazer; 

 

403 – PARQUE DA FONTE 



403 – PARQUE DA FONTE 



PLANOS DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 
COMUNIDADES 

21 



PROGRAMA DE METAS 

Requalificação de Corrredor/Faixa Exclusiva 

• Av. Corifeu de Azevedo Marques/Av Vital Brasil 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Desenvolvimento de um projeto integrado de 

reurbanização na favela; 
•Articular as ações da Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável 2030 para definir ações específicas na 
comunidade 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
•Recuperar e conservar os cursos d´água, as áreas 

verdes, as encostas e revitalizar as áreas degradadas e 
contaminadas. 

SISTEMA VIÁRIO 
•Requalificar a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. 
HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
• Implantar CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e 

Produtivo) e CRECHE nas proximidades da comunidade; 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualificar os espaços livres públicos. 

 

213 – SÃO REMO 



213 – SÃO REMO 



PROGRAMA DE METAS 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•Parque Raposo Tavares 

PARQUES 

•Revitalização do Parque Raposo Tavares 

CONTENÇÃO DRENAGEM E MELHORIAS DE 

INFRAESTRUTURA 

•R. Alessandro Bibiena - Jd. Jaqueline (Projeto Básico) 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Culturais e de serviços de cultura, agricultura urbana e 

cooperatismo de economia solidária (no CRESAN-BT e 
no Parque Raposo Tavares); 
•Projeto de centro comercial na comunidade; 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
•Articular ações intersecretarial nos locais de 

inundações e deficientes de saneamento básico. 
SISTEMA VIÁRIO 
•Requalificar as conexões priorizando pedestres e 

ciclistas da comunidade para facilitar o deslocamento 
Norte-Sul com seu entorno e bairros vizinhos. 

HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística. 
•Realocar os moradores de área de risco p/ unidades 

habitacionais, sem utilização do aluguel social. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
• Implantar CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social), serviços de acolhimento institucional à 
população em situação de rua e Centros Dia destinados 
à população idosa nas proximidades da comunidade; 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes. 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualificá-los e adequá-los às demandas da 

comunidade. 

 

 

215 – JARDIM JAQUELINE 



215 – JARDIM JAQUELINE 



PROGRAMA DE METAS 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
•Política de apoio ao sítio histórico do local e criação de 

memória, tornando-o um potencial atrativo turístico; 
•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 
•População em situação de vulnerabilidade social. 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
SISTEMA VIÁRIO 
• Prever passarela de acesso à Estação Berrini da CPTM. 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional 
HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística. 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 

• Implantar os parques planejados e qualificar os 
existentes; 

• Implantar CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e 
Produtivo), Ecoponto e UPA nas proximidades da 
comunidade. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Promover a recuperação e conservação ambiental das 

áreas verdes. 
 

222 – PANORAMA 



222- PANORAMA 



PROGRAMA DE METAS 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 

• População em situação de vulnerabilidade social; 

•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local. 

DRENAGEM E SANEAMENTO 

•Recuperar e conservar o os cursos d´água e as áreas 
verdes; e  ampliar a rede de coleta de esgotos da bacia 
hidrográfica; 

• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 

MOBILIDADE 

•Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Qualificá-los, especialmente os vinculados aos 
equipamentos públicos, ao transporte público, aos 
pólos atrativos e às áreas de lazer; 

HABITAÇÃO 
•Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística. 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

• Implantar os parques planejados e qualificar os 
existentes; 

• Implantar o Parque Linear Nascentes do Jaguaré; 

•Requalificar o entorno dos equipamentos públicos; 

• Implantar CCA (Centro para Crianças e Adolescentes) e 
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nas 
proximidades. 

 

 

227 – CEU UIRAPURU 



227 – CEU UIRAPURU 



PROGRAMA DE METAS 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
• População em situação de vulnerabilidade social; 
•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 
• Projeto integrado de reurbanização da favela; 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
•Recuperar e conservar as áreas verdes e as encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
MOBILIDADE 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, 

qualificando as ligações entre a comunidade e o 
restante do distrito; 
• Estender itinerários de ônibus p/ acesso às demais 

áreas da cidade. 
ESPAÇOS PÚBLICOS 
•Qualifica-los, especialmente os vinculados aos 

equipamentos públicos e às áreas de lazer; 
HABITAÇÃO 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 

fundiária e urbanística; 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
• Implantar CCA (Centro para Crianças e Adolescentes), 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e 
uma creche nas proximidades da comunidade; 
• Implantar os parques planejados e qualificar os 

existentes. 

 

 

229 – VILA NOVA ESPERANÇA 



229 – VILA NOVA ESPERANÇA 



PROGRAMA DE METAS 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 
• Convênio com o governo do Estado para uso da EMEF 

Alcântara para ensino médio noturno; 
• Política de valorização cultural indígena; 
•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 
• População em situação de vulnerabilidade social; 
DRENAGEM E SANEAMENTO 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos; 
MOBILIDADE 
• Transporte público coletivo para a comunidade do Real 

Parque e da favela Panorama; 
•Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional;  
ESPAÇOS PÚBLICOS 
• Promover o projeto de UBS ou UPA em terreno 

destinado à saúde; 
• Promover o projeto do CEI em terreno destinado à 

educação; 
• Promover o projeto de um espaço para compostagem e 

reciclagem; 
•Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 

e esporte; 
•Qualificar os espaços livres públicos vinculados aos 

equipamentos públicos e às áreas de lazer; 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
•Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
•Qualificar os parques existentes resolvendo as 

questões de acessibilidade e conectividade. 

 

404 – REAL PARQUE 



404 – REAL PARQUE     



PLANOS DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 
SISTEMA VIÁRIO 

34 



PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA 

•Praça Panamericana 

•Av. Prof. Fonseca Rodrigues 

•Av. Prof. Manuel José Chaves 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•Praça Panamericana 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 

•Dar transparência a planos, programas e projetos; 

•Estudar medidas e promover ações que reduzam os 

acidentes de trânsito 

PERMEABILIDADE 

•Aumentar as áreas permeáveis. 

SISTEMA VIÁRIO 

•Priorizar pedestre, ciclista e transporte público; 

•Qualificar pontos de conexão; 

•Compatibilizar o tempo dos sinais de trânsito e o 

dimensionamento das faixas de pedestres. 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 

•Qualificar, ampliar e conectar a estrutura cicloviária. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Aumentar a arborização e qualificar o paisagismo; 

•Criar áreas de permanência e convivência. 

 

 

149 – EIXO PRAÇA PANAMERICANA / CIDADE UNIVERSITÁRIA 



149 – EIXO PRAÇA 
PANAMERICANA / CIDADE 

UNIVERSITÁRIA  



PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA/CICLOFAIXA 

• Av. Escola Politécnica 

INSPEÇÃO ESPECIAL 

• Vd Naor Guelfi 

 

DIRETRIZES PRE 

DRENAGEM E SANEAMENTO 

•Recuperação e conservaras encostas e revitalizar as 
áreas degradadas e contaminadas; 

• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais; 

SISTEMA VIÁRIO 

•Requalificar os eixos de mobilidade e acessibilidade; 

• Estudar formas de transposições da rodovia e sua 
integração à malha urbana; 

• Priorizar pedestres e ciclistas na implantação de 
travessias da rodovia; 

• Estudar a implantação de ciclovias como alternativa de 
modal não motorizado. 

MOBILIDADE 

•Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
metropolitana; 

•Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os 
usos da região; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público. 

 

216 – RODOVIA RAPOSO TAVARES 



216 – RODOVIA RAPOSO TAVARES  



PLANOS DE AÇÃO DAS SUBPREFEITURAS 
TRANSPORTE PÚBLICO 

39 



PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA/CICLOFAIXA 

•Av. Afrânio Peixoto 

•Rua Gaspar Moreira 

•Rua Camargo 

•Rua Eng. Bianor 

REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES/FAIXA EXCLUSIVA 

•Av. Corifeu de Azevedo Marques/Av. Vital Brasil 

REFORMA EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

•Unidade de Referência à Saúde do Idoso (URSI) Butantã 

REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS 

•Av. Valdemar Ferreira 

•Av. Vital Brasil 

•Rua M.M.D.C. 

•Rua Pirajussara 

•Rua Romão Gomes 

•Rua Desembargador Armando Fair banks 

•Praça Vicente Rodrigues 

•Rua Reação 

 

 

 

 

DIRETRIZES PRE 

SISTEMA VIÁRIO 

• Priorizar o pedestre nos conflitos pela utilização do 

viário; 

•Mitigar os impactos do início da Rodovia Raposo 

Tavares à malha urbana do perímetro; 

•Realizar ações de infraestrutura na Rua Alvarenga, no 

trecho entre Ponte Cidade Universitária, Av. Dr. Vital 

Brasil e Av. Sapetuba; 

MOBILIDADE 

•Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Requalificar o entorno da estação do Butantã; 

•Atender a demanda por espaços livres públicos e 

qualifica-los, especialmente os vinculados ao comércio, 

aos pólos atrativos e às centralidades; 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 

•Articular ações intersecretariais para realizar melhorias 

e projetos de ciclovias ao longo da Avenida Corifeu e 

Vital Brasil. 

•Qualificar acesso EXCLUSIVO p/ CICLISTAS (faixa 

exclusiva ou Ponte só p/ ciclistas), conectando a Praça 

Panamericana com Ciclovia da Marginal Pinheiros e 

também com Rua Alvarenga para maior segurança. 

 

230 – METRÔ BUTANTÃ 
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PROGRAMA DE METAS 

REQUALIFICAÇÃO DE CICLOVIA/CICLOFAIXA 

•Av. Jorge João Saad 

•Av. Deputado Jacob Salvador Zveibil 

•Av. Eliseu de Almeida 

REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES/FAIXA EXCLUSIVA 

•Av. Eliseu de Almeida 

REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS 

•Rua Manuel Jacinto 

•Av. Deputado Jacob Salvador Zveibil 

•Rua dos Três Irmãos 

•Rua José Jannarelli 

•Rua Oscar Pinheiro Coelho 

•Rua Lício Marcondes do Amaral 

PARQUES 

•Revitalização do Parque Chácara do Jockey 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE WI-FI 

•Parque Chácara do Jockey 

CORREDOR DE ÔNIBUS 

•Corredor  Capão Redondo/Campo  Limpo/Vila Sônia 

(Projeto Executivo) 

 

DIRETRIZES PRE 

PLANOS E PROGRAMAS 

•Ações indutoras do desenvolvimento econômico local; 

MOBILIDADE 

•Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 

•Melhorar as condições de circulação de cargas, 

mitigando conflitos com os demais modais e com os 

usos da região; 

• Integrar o subsistema estrutural de transporte coletivo 

às futuras estações do metrô Linha 4; 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

•Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 

vinculados ao transporte público; 

•Qualificar o entorno dos pontos de conexões da rede 

de ônibus e das futuras estações da linha 4 do metrô; 

•Melhorar a ambiência urbana das quadras 

pertencentes ao eixo de transformação urbana através 

da arborização, tratamento paisagístico de pequenos 

espaços públicos, tratamento das calçadas e esquinas, 

instalação de mobiliário urbano e melhoria da 

iluminação pública; 

SISTEMA CICLOVIÁRIO 

• Incentivar o transporte não motorizado; 

• implantar infraestrutura cicloviária junto às estações de 

metrô. 

 

233 – METRÔ LINHA 4 
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PRIORIZAÇÃO DOS PERÍMETROS 

• O Núcleo Regional de Planejamento – NPR, em reuniões 

realizadas nos meses de novembro à dezembro de 2019, 

baseado em estudos técnicos, elencou os seguintes 

perímetros de ação: 

 212 – Rio Pequeno 

 226 – Parques Lineares Raposo Tavares 

 227 – CEU Uirapuru 
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