CONSÓRCIO DE CASAS DO MUNICÍPIO DE BARNSTABLE
PO Box 226,
3225 MAIN STREET
BARNSTABLE,
MASSACHUSETTS 02630
(508) 362-3828 • FAX (508) 362-3136
E-mail: mspringer@barnstablecounty.org

NOTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O CONSÓRCIO DE CASAS DO MUNICÍPIO DE BARNSTABLE concluiu seu Ano
fiscal de 2017 (1 de julho de 2017 – 30 de junho de 2018), utilizando o Departamento de
Desenvolvimento de moradias e urbano dos Estados Unidos (HUD), programa de fundos de
CASAS, do Ano Fiscal Federal de 2017. Ao Programa de CASAS foi concedido $379,833.00 para
realizar seus objetivos e metas apresentados no Plano Consolidado de 2015 a 2019 e no
Plano Anual de Ação para este período. Um esboço do Relatório Consolidado Anual da
Avaliação de Desempenho (CAPER), descrevendo as realizações e desafios do ano estão
disponíveis para comentário público.
O Consórcio conduzirá uma audiência pública na seguinte data:
Quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018 - às 16hrs

Innovation Room
Open Cape Building
3195 Main Street
Barnstable, MA 02630
O objetivo da reunião é obter comentários e opiniões orais e/ou testemunhos por escrito dos
cidadãos, agências públicas, organizações comunitárias e outras partes interessadas
relacionadas ao CAPER 2017 assim como as necessidades de moradia e o desempenho do
Programa de Consórcio de CASAS.
O esboço do CAPER 2017 estará disponível na Audiência Pública e online para revisão no link
http://www.bchumanservices.net o dia13 de setembro de 2018. Solicitação para a obtenção de
cópia impressa do CAPER e quaisquer perguntas deverão ser direcionadas à Michelle Springer
através do número (508)744-1224 ou através do e-mail mspringer@barnstablecounty.org.
Adaptaciones razonables para personas con discapacidades están disponibles bajo petición. Por
favor póngase en contacto con Justyna Marczak, Barnstable County Coordinador del ADA vía
correo electrónico jmarczak@barnstablecounty.org o por teléfono al 508-375-6646. La petición
debe hacerse al menos 24 horas antes de la reunión.
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