
Aviso de Audiência Pública

O Woburn Housing Authority 

convida todos os locatários e o público em geral para uma revisão do 

plano anual proposto pela Autoridade para o ano fiscal  2024

O Plano Anual é destinado a fornecer insights sobre as operações e planos da Autoridade para o próximo 

ano fiscal, uma vez que afetam as habitações públicas da Autoridade estadual. O plano anual proposto é 

composto pelos seguintes elementos:

1. Plano de melhoria de capital proposto (5 anos)

2. Plano de manutenção e reparação proposto

3. Orçamento operacional atual

4. Respostas aos achados da Revisão de Gerenciamento de Desempenho (PMR)

5. Lista de políticas da autoridade habitacional

6. Lista de isenções de regulamentos aplicáveis do Departamento de Habitação e 

Desenvolvimento Comunitário (DHCD)

7. Outros elementos

2:30 PM em 03/30/2023Data e hora da audiência:

Local da audiência: Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

See Special Instructions Below:

Os residentes e o público em geral são convidados a revisar o Plano Anual antes da audiência e podem 

enviar comentários públicos, conforme indicado abaixo. A Autoridade deve considerar as preocupações 

de qualquer Organização de Locatários Locais (LTO) ou Conselho Consultivo de Residentes (RAB) em 

relação às necessidades e prioridades e incorporar algumas ou todas essas necessidades e prioridades ao 

projeto do plano se a Autoridade considerar que é consistente com a boa gestão. Os comentários 

substanciais serão resumidos e incluídos no Plano Anual quando este for submetido ao Departamento de 

Habitação e Desenvolvimento Comunitário (DHCD).  

· Cópias do Plano Anual estão disponíveis no escritório da Autoridade ou podem ser analisadas 

on-line em <https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan>. Estas estão apenas no idioma inglês.

· Os comentários podem ser apresentados oralmente na audiência, por e-mail para o escritório da 

autoridade habitacional ou por escrito para o escritório da autoridade habitacional. Os comentários 

devem ser recebidos, no máximo, até o encerramento da audiência pública.

· Para solicitações razoáveis de acomodação, entre em contato com o escritório da autoridade 

habitacional em 03/16/2023 às 4:00 PM.

· Informações de contato para Woburn Housing Authority:

Escritório:   59 Campbell St., Woburn, MA 01801
Telefone: (781) 935-0818
E-mail:  tmaher@woburnhousing.org
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Detailed Instructions for Remote Access

Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

March 30th, 2023 at 2:30 PM

59 Campbell Street - Woburn MA

In Our Community Room

To View Our Annual Plan

Please Click or Enter the link below

https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan
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