
1 Posto Poclínica - aparelho compressor quebrado há meses impossibilitando atendimento odontológico.
2 Criação de cartilhas para orientação às crianças. 
3 SABESP cobra esgoto e não há o serviço instalado.
4 Implantação de infraestrutura de saneamento - enchentes constantes trazem todo lixo do esgoto.
5 Proporcionar segurança no bairro.
6 Promover a manutenção das praças.
7 Promover o controle de pragras urbanas - ratos, lacraias, baratas, escorpiões e outros.
8 Fazer manutenção na passarela e providenciar iluminação.
9 Regularizar invasões.

10 Praça Domingos de Souza - criar praça multiuso - impedimento pela empresa de ônibus.
11 Contratar médicos para UBS Paraíso e Bom Pastor.
12 Instalar faixas de pedestres para redução de velocidade no Condomìnio ao lado da UBS.
13 Resolver iluminação da Praça Jardim do Pilar.
14 Resolver iluminação das ruas.
15 Pavimentar ruas do bairro.
16 Fornecer segurança pública.
17 Fornecer iluminação na passarela Córrego dos Meninos.
18 Implantar semáforo vias da escola Luiz Martins.
19 Criar espaços de lazer para crianças e adolescentes.
20 Proporcionar policiamento escolar nas escolas estaduais.
21 Poder ver as 17 Ods concluídas.
22 Proceder a retirada de árvore da Rua Evaristo de Moraes - risco de cair na fiação.
23 Proporcionar segurança no bairro - muitos assaltos.
24 Instalar lombada na Rua Evaristo de Moraes - ônibus circulam em alta velocidade.
25 Agilizar atendimento médico no posto de Saúde - demora na marcação de consulta.                                                                                                                                                                                                                                   
26 Oferecer uma cidade mais inclusiva.
27 Remover famílias de áreas de risco.
28 Mais aporte para áreas verdes.
29 Investir em arborização.
30 Preservar áreas de mananciais.
31 Investir em tecnologia.
32 Criar visista monitorada - acesso ao Parque Escola.
33 Fazer a manutenção das estruturas das escolas no período de recesso.
34 Contratar auxiliares treinados para atendimento às crianças especiais.
35 Habitação digna para os moradores dos Núcleos.
36 Resolver problema de enchente - Av. Bom Pastor e adjacências.
37 Necessidade de manter árvores de grande porte.
38 Criar legislação verde - carros elétricos, sistemas solares, entre outros.
39 Implantar data center.
40 Criar projetos de drenagem para solucionar problemas de enchentes.
41 BRT metrô - Como atenderá o bairro? Necessário antecipar estrutura.
42 Implantar Centro de Reabilitação para idosos.
43 Implantar UBS na região.
44 Programar banho de luz na Rua Nova e região.
45 Criar espaços culturais.
46 Recapear ruas.
47 Criar espaço pet.
48 Implementar segurança no bairro.
49 Manutenção na praça.
50 Implementar segurança no bairro.
51 Instalar lombada na Rua Pirambóia.
52 Mais médicos no Posto de Saúde.

Território 5



53 Proporcionar ao Conselheiro de Saúde acesso direto com a população.
54 Criar verbas específicas para prevenção de saúde.
55 Criar atendimento preferencial e diferenciado para portadores de deficiências - libras.
56 Implementar segurança no bairro.
57 Diminuir os gastos Estadual, Municipal e Federal.
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