
1 Multar imóveis residenciais que fazem eventos e converter o recurso gerado em melhorias para o bairro.
2 Contratar monitores e educadores oferecendo atividades esportivas no período noturno - SA se destaca como cidade do esporte, jovens talentos podem ser identificados.
3 Estimular hortas urbanas.
4 Atividades no comércio.
5 Oferecer cursos profissionalizantes.
6 ENEL resolver a falta de energia na região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Ampliar a segurança na região.      
8 Instalar luz no escadão.
9 Contratar clínico geral para o Posto de Saúde.

10 Criação de um programa de acolhimento de animais abandonados.                                                                                                                                                                                                                                 
11 Políticas públicas para drogadição.
12 Contratação de profissionais de saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
13 Instalação de Hospital da Mulher na Vila Luzita.   
14 Proporcionar lazer para as crianças.     
15 Melhorar atendimento do AESA. 
16 Criar de um Centro de Convivência para idosos e Centro Dia Idoso (120 mil em Santo André).                                                    
17 Controle de pragas.    
18 Zeladoria pelas árvores.  
19 SABESP ou outro órgão analisar água do córrego Guarará.
20 Promoção de ações preventivas - limpeza do córrego.                                                                                           
21 Efetivar projeto de construção do piscinão.
22 Criação de política pública de combate às enchentes.
23 Drenagem de água no escadão da Alameda Sebastião Bougival.
24 Efetivar sistema de drenagem de água solucionando o problema das enchentes.
25 Criar controle de poluição dos rios - cheiro forte.
26 Pavimentar/recapear ruas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
27 Aumentar o viário - ruas estreitas.   
28 Melhorar o fluxo de veículos.
29 Melhorar o transporte coletivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
30 Recapear ruas e calçadas.                                                                     
31 Fornecer ônibus partindo da Vila Luzita para o Hospital da Mulher.          
32 Reformar escadão do Bougival.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
33 Garantir acessibilidade para idosos.   
34 Recapear/pavimentar ruas - B47.      
35 Aumentar frota nas linhas B47 e T25. 
36 Garantir acessibilidade para portadores de deficiência.       
37 Diminuir o gabarito de altura das constuções de prédios.   
38 Fiscalizar imóveis em áreas residenciais sendo usados para eventos - Residência na Rua João Luso, 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
39 Efetuar vistoria e lavrar notificação para adequação do local para receber eventos grandes. 
40 Estender o horário de fechamento do Parque da Juventudede 18h para 22h -  única opção de lazer e práticas esportivas para as crianças e jovens da região.
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