
1 Oferta de mais empregos.
2 Remunerar professores nas áreas de esporte e cultura.
3 Revitalizar campo da Rua Ourinhos com a Macuco.
4 Contratar para o Posto de Saúde da Carijós enfermeira capacitada para cobertura de férias.
5 Construção de parque - não saiu do Projeto.
6 Consertar vazamento no telhado da creche Profª. Elizabete Lilian Piccinin.
7 Qualificar espaço do Parque da Chácara Baronesa.
8 Qualificar espaço da creche Profª. Elisabete.
9 Implantar segurança no CESA.

10 Garantir segurança nos pontos de ônibus.
11 Garantir segurança nos pontos de ônibus.
12 Contratar médicos e abastecer medicação gratuita no Posto de Saúde do Jardim Alvorada.
13 Reforma e manutenção dos abrigos/pontos de ônibus.
14 Apoio para efetuar eventos na Praça Cristo Operário e Vicente Grenzi.
15 Manutenção do muro do campo da Rua Aramari, 49.
16 Instalar grama sintética no campo G. E Aliança para melhor atender crianças das escolas.
17 Apoiar projetos realizados pelos munícipes.
18 Instalar lâmpadas de led nas ruas.
19 Praça da Rua Carijós paralela com Rua Ingá - drogadição e músicas altas com conteúdo sexual.
20 Contratar médicos para o Posto de Saúde.
21 Suprir medicação gratuita no Posto de Saúde que atende a Comunidade São Sebastião.
22 Ofertar cursos profissionalizantes no bairro.
23 Criar subCOIs a fim de intensificar segurança.
24 Criar estacionamento rotativo para comércio.
25 Manter atividades físicas nas Praças e espaços do bairro.
26 Oferta de médicos e medicamentos para o Posto de Saúde.
27 Abrir maior número de vagas nas escolas e creches.
28 Otimizar a segurança pública.
29 Implementar segurança pública com instalação de base comunitária.
30 Realizar banho de luz no Jardim Las Vegas.
31 Conceder terrenos públicos para uso da comunidade.
32 Reeducação no descarte - caçamba de lixo utilizada para descarte de todo tipo de resíduos.
33 Realizar trabalhos sociais com as crianças do bairro.
34 Implementar segurança na comunidade.
35 Aumento de vagas - período integral nas creches, incluindo cursos de teatro, música, culinária.
36 Inclusão de cursos teatro, música, culinária, inglês,  francês, pintura, outros - ensino fundamental e médio.
37 Médicos, auxiliares experientes e geriatra na UBS.
38 Projeto de emprego para jovens 15/16 anos e 1º emprego até 24 anos.
39 Emprego meio período para acima de 60 anos e aposentados.
40 Implementação de clínica de recuparação drogas/álcool/jogatina.
41 Implementar creche na região do Apucarana.
42 Implementar esporte nos campos de várzea.
43 Curso de informática e manuseio em celulares.
44 Criação de empregos na região.
45 Contratar dentista na UBS Vila Linda.
46 Implantar UBS na Vila Las Vegas para diminuição do fluxo na UBS Alvorada.
47 Implantar posto policial no Las Vegas.
48 Criar projetos para meninos(as) e noturnos para a 3ª idade no Campo do SAJEA/Aliança.
49 Implementar segurança nos pontos de ônibus da Av. Aurora/Hortências e Carijós.
50 Melhorar COLAB e links da PMSA para mesmo fim.
51 Suprir medicação gratuita no Posto de Saúde que atende a comunidade São Sebastião.
52 Regularização fundiária.
53 Desapropriar ocupação irregular.
54 Mapa da Prefeitura diverge do registro geral do imóvel - não consta no mapa.
55 Propiciar a regularização do terreno.
56 Regularização das moradias do Jardim Primavera.
57 Regularizar habitação na comunidade Bragança.
58 Resolver enchentes na Carijós.
59 Proceder poda das árvores do bairro - em dias de tempestade quase caem nas casas.
60 Reeducação na coleta e descarte de lixo e entulho na comunidade Baronesa.
61 Capina e roçagem das vielas.
62 Reeducação no descarte coleta de lixo.
63 Proceder o replantio de grama na Praça Cristo Operário.
64 Organizar e estruturar coleta de recicláveis.
65 Recapeamento nas ruas residenciais.
66 Pavimentação do entorno da creche Profª. Elisabete.
67 Proceder a pavimentação e recapeamento das ruas.
68 Providenciar pintura das faixas de pedestres e lombadas da Rua Francisco Ferreira - Travessa da Carijós.
69 Melhorar a sinalização das ruas.
70 Providenciar a pavimentação das ruas.
71 Dar continuidade na Rua Dona Nina Zanoto.
72 Calçamento da Praça do bairro.
73 Incentivar a reeducação no trânsito.
74 Recapear ruas do Jardim Las Vegas.
75 Terminar escadão do Jardim do Estádio.
76 Realizar paisagismo e construção de escada - Rua Apucarana, altura  com Abrantes.
77 Recapear ruas transversais da Carijós com Áurea, Hortências, Apucarana, Abrantes.
78 Criação de nova linha de ônibus para São Bernardo do Campo.
79 Providenciar tapa buraco para Rua Abrantes.
80 Otimizar sinalização na Rua Carijós próxima à Praça Cristo Operário.
81 Melhorar mobilidade da Rua Brasília.
82 Revisar as linhas de ônibus que atendem a região.
83 Otimizar transporte público.
84 Retomar linha EMTU saindo do Jd. Alvorada até o Sacomã - passando pela AME Heliópolis ou acrescentar linha saindo da Vila Luzita, atendendo Sta. Cristina, Jd. Estádio até Sacomã.
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