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3195 Main Street, Post Office Box 427
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Office: 508-375-6628 | Fax: 508-362-0290
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NOTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE BARNSTABLE - CONSÓRCIO DE CASAS
PROGRAMA DE ALOCAÇÕES DO ANO 2019
Em conformidade com as exigências do Departamento de Moradias e Desenvolvimento Urbano dos
Estados Unidos (HUD) que fornece fundos ao Município para o Programa de Parceria de Investimentos
(MORADIA) e com as provisões do Plano de Participação de Consórcio dos cidadãos, o Consórcio, antes
da publicaçãso do Plano do Ano de 2019 (1° de Julho de 2019 ao dia 30 de Junho de 2020) O Plano de
Ação realizará a seguinte audiência:
Quinta-feira, dia 11 de Abril de 2019 às 8h30min
Barnstable County Complex
Innovation Conference Room
3195 Main Street
Barnstable, MA 02630
Cabe ressaltar que o local é dotado de acesso para portadores de necessidades especiais, caso você
necessite de uma acomodação adequada, favor contatar o Departamento de Serviços Humanos pelo
telefone (508) 375.6628 até o dia 1° de abril de 2019.

Alocações estimadas para MORADIAS do Plano do Ano de 2019 : $435,000
Referida reunião tem como objetivo avaliar os comentários e opiniões dos cidadãos, agências públicas,
organizações comunitárias e outras partes interessadas nas necessidades de moradia do município de
Barnstable, o âmbito do programa de atividades de MORADIA, e o nível de alocações recomendadas
para o programa de atividades de MORADIA. As informações obtidas nesta audiência serão consideradas
para a preparação do rascunho do Plano de Ação do Ano de 2019. Qualquer indivíduo que não possa
comparecer à audiência poderá submeter comentários, por escrito, ou perguntas, até o dia 11 de abril
de 2019 para o Departamento de Serviço Humanos PO BOX 427, Barnstable, ma 02630 aos cuidados de
Renie Hamman ou por e-mail: renie.hamman@barnstablecounty.org . Qualquer pergunta deverá ser
direcionada a Renie Hamman pelo telefone (508) 375.6622.

