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Vila Cauhy: 
um bairro
em constante 
transformação 
social

DEPUTADO
PRESENTE

As mudanças na Vila 
Cauhy estão a todo vapor. 

A entrada da cidade que antes 
tinha um lixão, hoje está limpa e 

conta com um letreiro com o nome da 
cidade, o asfalto está sendo recapeado, o 

único espaço de lazer da comunidade que 
antes era só barro e buraco, o campo de futebol 

Sr. Adelino, hoje está gramado e demarcado. A 
iluminação foi toda trocada por LED e os bloquetes 

estão chegando.

Essas melhorias fazem parte de um pacote de ações do 
gabinete do deputado distrital Hermeto que tem o intuito 

de levar mais qualidade de vida aos moradores da região. 
Uma dessas ações de extrema importância foi a proposição de 

um projeto referente ao muro de Gabião, que tem o intuito de 
evitar enchentes na região.



Confira todas as ações promovidas 
pelo gabinete do deputado distrital 

Hermeto em  benefício dos 
moradores da Vila Cauhy

Audiência Pública para debater a
regularização da Vila Cauhy

Recapeamento da entrada
da Vila Cauhy

Realização de Ação Social
para as famílias

 Apoio à realização do Arraiá
da Independência

Recapeamento da via que liga a
Vila Cauhy ao Núcleo Bandeirante

Troca de lâmpadas comuns
pelas de led na Vila Cauhy

Gabinete na Rua

 Fim do lixão no campo
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Visita do Papai Noel
da Vila Cauhy

Resgate do Campo
Sr. Adelino

Construção do portal com
o nome da Vila Cauhy

Troca da iluminação do
campo e da praça

Limpeza e manutenção
da Praça da Vitória

Criação de espaço
para coleta de lixo

Homenagem às
lideranças locais
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Desde o início do mandato, o deputado distrital 
Hermeto tem realizado ações sociais na região 
para ouvir as demandas dos 
moradores. Em fevereiro do ano 
passado, levou seu projeto 
Abrace Sua Praça pela 
primeira vez à Vila, em 
abril do mesmo ano, 
realizou uma 
Audiência Pública 
para discutir a 
situação fundiária 
do local e em 
novembro foi a 
vez do Gabinete 
na Rua receber 
as pessoas para 
entender melhor 
os problemas da 
comunidade.
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AC OM PA N H E  N O S SAS  R E D E S

Dignidade, esperança e gratidão. Este
  é o sentimento que tenho agora quando
    entro na Vila Cauhy, finalizou Hermeto.


