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Department of Human Services 

AVISO DE REUNIÃO PÚBLICA, 
DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS E PERÍODO DE COMENTÁRIO 

Barnstable County HOME Consórcio 
Plano de Ação Anual para o Ano do Programa 2022 

O Barnstable County HOME Consórcio preparou seu Plano anual de Ação para o Ano do Programa 2022 
(PY22).  Este plano descreve as prioridades de financiamento e serve como documentos estratégicos e de 
planejamento para o Programa HOME do Condado de Barnstable, que é financiado pelo Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD). 

EDITAL DE REUNIÃO PÚBLICA 

O Barnstable County HOME Consórcio realizará uma reunião pública na quinta-feira, 21 de abril de 2022 
às 15:00.m. através de uma reunião virtual de acordo com o Capítulo 20 dos Atos de 2021, Um Ato 
Relativo à Extensão de Certas Medidas Covid-19 Adotadas Durante o Estado de Emergência, assinado em 
lei em 16 de junho de 2021 e prorrogado nos termos do Capítulo 22 dos Atos de 2022 assinado em lei em 15 
de junho,  2022. O público poderá participar da reunião indo para 
https://www.bchumanservices.net/initiatives/home-program/ e seguindo as instruções para participar da 
Reunião Virtual.   Ou:  Clique aqui para participar da reunião ou ligar (somente no áudio): 1-781-469-
0191 e digite o ID de reunião: 675692539#. 

O objetivo desta reunião pública é obter comentários orais e/ou escritos de cidadãos, órgãos públicos, 
organizações comunitárias e interessados em relação ao Plano anual de ação para o Ano de Programa 2022 
(1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023).  A alocação do HUD para PY22 é estimada em US $ 450.000 
mais aproximadamente US $ 170.000 em renda do programa reaproveitado. 

Se você é uma pessoa com deficiência e precisa solicitar uma acomodação razoável, entre em contato com 
Justyna Marczak, Coordenadora da ADA do Condado de Barnstable na jmarczak@barnstablecounty.org ou 
ligue para 508-375-6646 com pelo menos 24 horas de antecedência da reunião. 

AVISO DE DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS E PERÍODO DE COMENTÁRIO PÚBLICO 

O Plano de Ação Anual PY22 estará disponível para revisão até 12 de abril de 2022 on-line em 
www.bchumanservices.net/initiatives/home-program.  Os intérpretes estão disponíveis com solicitação 
prévia.  Um pedido de cópias impressas dos planos deve ser direcionado a Renie Hamman em 508.375.6622 
ou homeprogram@barnstablecounty.org.   

Envie comentários por escrito para: Barnstable County Department of Human Services, HOME Program, 
P.O. Box 427, Barnstable, MA 02630 ou por e-mail para homeprogram@barnstablecounty.org .  Os 
comentários serão aceitos até 14 de maio de 2022 e serão resumidos e incluídos no Plano Final submetido 
ao HUD.   
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