
1 Contratar médicos para o Posto de Saúde de Miami Riveira e suprir com medicação gratuita.
2 Implantar saneamento em diversas ruas do bairro.                                                                                                      
3 Contratar médicos para o Posto de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4 Oferta de vagas nas creches.      
5 Abastecer Posto de Saúde com medicação gratuita.
6 Contratar e capacitar profissionais para o Posto de Saúde de Miami Riviera.                                                       
7 Agilizar atendimento médico.                                                                                                                                                                                                                                                                       
8 Fornecer medicação nos postos.     
9 Capacitar profissionais que operam no Posto de Saúde.

10 Implantar Posto de Saúde próximo ao Clube de Campo com profissionais capacitados.                                                                                                                                          
11 Fornecer segurança na E.M.E.I.F. 
12 Contratar médicos para o Posto de Saúde.                                                                                                                                                                                                                       
13 Implantar Base Policial - problemas de drogadição.
14 Contratar médicos, médico da família e capacitar funcionários para o Posto de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
15 Abastecer e fornecer de medicações.
16 Melhorar a merenda escolar.    
17 Disponibilizar tratamento continuado com médico da família e atendimento integral pelo profissional médico não pelo pessoal da enfermagem.
18 Fazer a manutenção da iluminação. 
19 Retirar casas da Praça.  
20 Reformar a Praça, fornecer wifi, banheiro e bebedouros.
21 Fornecer e fazer a manutenção da iluminação em vários pontos do bairro, principalmente nas vielas.
22 Implantar CRAS e resolver os problemas pontuais definitivamente.
23 Contratar médicos e abastecer medicação gratuita no Posto de Saúde do bairro.
24 Requalificar o Parque Pedroso para que seja um ponto de lazer e cultura.   
25 Aumentar a oferta de trabalho no bairro.
26 Requalificar o Pq. Pedroso para se tornar um grande polo de desenvolvimento, está abandonado atualmente.
27 Reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais do Posto de Saúde.
28 Prover segurança no bairro.   
29 Criar incentivos para abertura de comércios.
30 Abastecer e fornecer medicação no Posto de Saúde do bairro e na Vila Luzita.
31 Contratar médicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
32 Fornecer medicações no Posto de Saúde.     
33 Regularização fundiária de todo território.
34 Regularização fundiária de todo o território.
35 Rever política de aplicação de multa pelo SEMASA em relação às construções.
36 Regularização fundiária
37 Regularização Fundiária de todo o territorio.
38 Regularizar as moradias.
39 Regularização fundiária
40 Requalificar o Pq. do Pedroso.                                                                                                                                               
41  Implantar novas instalações de tratamento de esgoto e canalizar - é cobrado pela Sabesp e não existe.
42 Núcleo Residencial Pinta Silva - esgoto cobrado sem serviço instalado - contas SABESP altíssimas.
43 Canalizaro córrego - na Prefeitura consta que está canalizado e não está.
44 Proceder a manutenção das paisagens do bairro.
45 Limpar terrenos baldios, podar árvores, retirar entulhos e carros abandonados nos caminhos do percurso escolar.
46 Tomar provdências em relação à enchente no escadão - Rua Rio Amazonas, viela 6A.                                                     
47 Melhorar a qualidade da água fornecida pelo Sistema de Abastecimento.
48 Prevenir infestação de animais nocivos.
49 Reeducação na coleta de lixo - não amontoar em dias que não há coleta.
50 Resolver alagamento da Rua São Roque - água suja e mal cheirosa.
51 Fazer a manutenção e pavimentação das calçadas do centro de AS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
52 Oferta de maior frota de ônibus circulando no bairro.  
53 Instalar abrigos de ônibus e arrumar os existentes.
54 Rever a circulação de ônibus no bairro - frota precisa atender todos os locais e não trecho específico.                                                                                                                                                                    
55 Implantar linha de ônibus direta Luzita/SBC e Hospital da Mulher. 
56 Fornecer ônibus que circulem por todo o bairro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
57 Capacitar condutores de transporte - mal educados.                       
58 Ampliar a frota e circulação de ônibus; isenção de pagamento de passagem para idosos.                                                                                                                                                                                                                                                                     
59 Proceder a manutenção e construção de abrigos de parada de ônibus. 
60 Fazer a manutenção das calçadas e da paisagem do bairro.   
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61 Ofertar transporte que circule por todo bairro evitando grandes deslocamentos a pé.                                                                           
62 Recapear ruas e calçadas.                                                                     
63 Ofertar transporte que circule em todo bairro - ruas são longas e o percurso até parada de ônibus é bem extenso a pé.
64 Melhorar a circulação de ônibus.
65 Pavimentar e recapear ruas.
66 Organizar tráfego das ruas.
67 Melhorar a mobilidade no centro.    
68 Criar um bicicletário.   
69 Criar ciclovias funcionais.
70 Verificar a cobrança irregular de taxa de esgoto sem que haja instalação.
71 Implantar saneamento básico em todo território.
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