
1 Fornecer internet.
2 Oferecer incentivos para desenvolvimento da região: incrementar Parque do Pedroso.
3 Fornecer internet.
4 Fornecer rede de água na Rua Pasteur, Vier, Estrada Velha e Mar.
5 Implantar base policial em locais com problemas de drogadição.
6 Fornecer internet.
7 Implementar comércios.
8 Reformar quadras de lazer.
9 Fornecer ambulância para o posto de saúde.

10 Fornecer notebooks e internet na escola Miquelina Pedroso.                                                                                                                                             
11 Incentivar a implantação de comércios, farmácias e outros no bairro.  
12 Implantar posto de saúde.
13 Implantar cursos profissionalizantes e academia pública.
14 Regularização fundiária das glebas I, II e II.
15 Regularização fundiária das glebas I, II e III.
16 Regularização fundiária das glebas I, II e III.
17 Regularização fundiária das glebas I, II e III - ação da municipalidade impede a regularização.
18 Regularização fundiária das glebas I, II e III.
19 Proceder a manutenção e poda da paisagem.
20 Podar árvores.                                                                                                                                                                                                                                                                         
21 Fazer a manutenção dos parques.
22 Proceder a manuenção do ambiente - podar árvores, retirar entulhos das calçadas, ruas e terrenos baldios.
23 Arrumar parques.
24 Recapear/pavimentar ruas.                                                                                                                                                                                                                                                                
25 Agilizar pavimentação, recapeamento e manutenção constante das vias públicas - feito pela metade e com material de má qualidade. 
26 Pavimentar e recapear vias públicas.
27 Solucionar dificuldades dos alunos para se locomoverem à escola.                                                 
28 Recapear, pavimentar ruas.
29 Pavimentar e recapear ruas.
30 Arrumar abrigos dos ônibus.
31 Pavimentar e recapear ruas esburacadas.                                                                                                           
32 Aumentar frota e circulção de ônibus: 1 só ônibus onerando preço da passagem.
33 Aumentar frota de ônibus e horários de circulação.                                                                                        
34 Viabilizar a mobilidade: locomoção é cara e complicada, e há lugares que o transporte escolar não chega. 
35 Aumentar frota de ônibus e horários de circulação: alto valor do transporte e um só ônibus circula do centro ao Pq. Andreense.
36 Implantar e aumentar a frota de ônibus.
37 Controlar velocidade na rua Bom Sucesso onde há uma escola; colocar lombada.
38 Aumentar frota de ônibus e horários de circulação.
39 Aumentar frota de ônibus e circulação abrangente - diversos horários.
40 Aumentar horários, linhas e frota de ônibus - circula 1 vez ao dia para o centro de Santo André.
41 Regularizar os "gatos" nas instalações elétricas - ocasionam oscilação da rede. 
42 Cobrar  ENEL pela manutenção na iluminação das ruas.
43 Fazer a manutenção e reformas dos parques.                                                                                                                                                                                                                                                          
44 Proceder limpeza dos terrenos baldios.              
45 Fazer a manutenção na iluminação do bairro.
46 Regularizar iluminação: oscilante devido aos "gatos".
47 Rever regras da construção civil; moradores antigos podem construir e os vindos de outros locais não podem.
48 Gestão ser mais efetiva na resolução dos problemas do bairro.
49 Fornecer iluminação pública na Rio Pequeno e adjacências.                                                                                                                             
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