
Envie sua ideia para o primeiro Processo de Orçamento 
Participativo da cidade, onde os membros da 

comunidade decidirão como gastar US $1 milhão.  
Envie suas ideias até 20 de maio de 2023.

PRESORTED
STANDARD MAIL

US POSTAGE
PAID

Somerville, MA

Prefeita Katjana Ballantyne 
Cidade de Somerville, MA 
somervillema.gov/pb

93 Highland Ave  
Somerville, MA 02143  
311 or 617-666-3311

Compartilhe suas ideias para melhorar  
Somerville!

  

Como você gastaria US$1 milhão para melhorar  
Somerville? Envie suas ideias para a cidade  

de Somerville até 20 de maio de 2023. 
Como você gastaria  
US $1 milhão para  
melhorar Somerville? 
Nós queremos ouvi-lo!

¿Cómo gastaría usted $1 
millón para mejorar 
Somerville? Envíe sus ideas 
a la ciudad de Somerville 
antes del 20 de mayo de 
2023. Escanee el código  
QR para obtener más 
información en español.

Como você gastaria 1 milhão 
de dólares para melhorar 
Somerville? Envie suas 
ideias para a Prefeitura de 
Somerville até 20 de maio 
de 2023. Escaneie o código 
QR para saber mais em 
Português. 

Ki jan ou ta depanse 1 
milyon dola pou amelyore 
Somerville? Soumèt lide ou 
bay Vil Somerville anvan 20 
Me 2023. Eskane kòd QR la 
pou ou aprann plis nan 
kreyòl ayisyen.

您會如何花費 100 萬元來改善
薩默維爾呢？ 請在 2023 年 5 
月 20 日之前將您的想法提交
給薩默維爾市政府。掃描二維
碼以繁體中文獲得更多資訊。

您会如何花费 100 万元来改善
萨默维尔呢？ 请在 2023 年 5 
月 20 日之前将您的想法提交
给萨默维尔市政府。扫描二维
码以简体中文获得更多信息。

समरभिल ससटिको सधुारका लागी तपाईँ 
कसरी $१ भमललयन खर्च गन्च राहन ुहुन्छ? 
मे २०, २०२३ सम्ममा समरभिल ससटिमा 
आफ्ा विरारहरू पसे गनु्चहोस।् [नपेाली 
िाषा] मा थप जानकारी ललकनका लागी 
क्.ुआर.कोड स्क्ान गनु्चहोस।्
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A cidade está lançando a primeira rodada  
de Orçamento Participativo de Somerville!

Código QR para somervillema.gov/pb: Saiba mais,  
seja um voluntário e envie suas ideias agora mesmo!

somervillema.gov/pb

Que tipo de ideias você pode propor?
Todas as ideias em qualquer área são bem vindas. Aqui estão alguns exemplos:

VOCÊ envia sua ideia para melhorar a  
cidade e VOCÊ vota.

As ideias com mais votos serão financiadas 
até que o US $1 milhão se esgote.

Qualquer pessoa com 12 anos ou mais que 
more em Somerville pode participar.

•	Recursos comunitários (como 
bebedouros, wi-fi público, banheiros

•	Parques e espaços verdes (como 
estruturas de lazer, plantas e árvores,  
equipamentos esportivos)

•	Ruas e calçadas (como estradas, 
calçadas, faixas de pedestres ou 
melhorias de iluminação)

•	Artes e cultura (como arte pública, 
eventos culturais, festivais, projetos 
de embelezamento da cidade)

•	Educação (como melhorias no prédio 
da escola, programação educacional, 
aprimoramento da tecnologia e dos 
recursos da biblioteca ou da escola)

Qual é o cronograma?
•	20 de março - 20 de maio, 2023: 

Envie suas ideias!
•	Verão 2023: Voluntários revisam 

todos os envios

•	13 de setembro - 13 de outubro, 
2023: Votação da comunidade

•	Outubro 2023: A cidade começa 
a trabalhar para fazer as ideias 
vencedoras acontecerem

Como enviar sua ideia:
•	Online via somervillema.gov/pb
•	Retire o formulário na Prefeitura ou nas bibliotecas públicas de Somerville
•	Ligue para o 311 (disque 311 ou 617-666-3311) ou ligue para 617-863-6622

Quer ser voluntário para fazer parte da equipe  
do Orçamento Participativo? Veja como!
•	Torne-se um Delegado de Orçamento

> Os delegados analisam as ideias enviadas quanto à  
elegibilidade, semelhanças e localização

•	Oportunidades gerais de voluntariado
> As responsabilidades podem incluir angariar distritos comerciais e residenciais, 

organizar eventos, falar em público e muito mais. Essas oportunidades estarão 
disponíveis durante todo o ciclo e variam de acordo com a necessidade.



A cidade está lançando a primeira rodada  
de Orçamento Participativo de Somerville!

Código QR para somervillema.gov/pb: Saiba mais,  
seja um voluntário e envie suas ideias agora mesmo!

somervillema.gov/pb

Que tipo de ideias você pode propor?
Todas as ideias em qualquer área são bem vindas. Aqui estão alguns exemplos:

VOCÊ envia sua ideia para melhorar a  
cidade e VOCÊ vota.

As ideias com mais votos serão financiadas 
até que o US $1 milhão se esgote.

Qualquer pessoa com 12 anos ou mais que 
more em Somerville pode participar.

•	Recursos comunitários (como 
bebedouros, wi-fi público, banheiros

•	Parques e espaços verdes (como 
estruturas de lazer, plantas e árvores,  
equipamentos esportivos)

•	Ruas e calçadas (como estradas, 
calçadas, faixas de pedestres ou 
melhorias de iluminação)

•	Artes e cultura (como arte pública, 
eventos culturais, festivais, projetos 
de embelezamento da cidade)

•	Educação (como melhorias no prédio 
da escola, programação educacional, 
aprimoramento da tecnologia e dos 
recursos da biblioteca ou da escola)

Qual é o cronograma?
•	20 de março - 20 de maio, 2023: 

Envie suas ideias!
•	Verão 2023: Voluntários revisam 

todos os envios

•	13 de setembro - 13 de outubro, 
2023: Votação da comunidade

•	Outubro 2023: A cidade começa 
a trabalhar para fazer as ideias 
vencedoras acontecerem

Como enviar sua ideia:
•	Online via somervillema.gov/pb
•	Retire o formulário na Prefeitura ou nas bibliotecas públicas de Somerville
•	Ligue para o 311 (disque 311 ou 617-666-3311) ou ligue para 617-863-6622

Quer ser voluntário para fazer parte da equipe  
do Orçamento Participativo? Veja como!
•	Torne-se um Delegado de Orçamento

> Os delegados analisam as ideias enviadas quanto à  
elegibilidade, semelhanças e localização

•	Oportunidades gerais de voluntariado
> As responsabilidades podem incluir angariar distritos comerciais e residenciais, 

organizar eventos, falar em público e muito mais. Essas oportunidades estarão 
disponíveis durante todo o ciclo e variam de acordo com a necessidade.



A cidade está lançando a primeira rodada  
de Orçamento Participativo de Somerville!

Código QR para somervillema.gov/pb: Saiba mais,  
seja um voluntário e envie suas ideias agora mesmo!

Que tipo de ideias você pode propor?
Todas as ideias em qualquer área são bem vindas. Aqui estão alguns exemplos:

VOCÊ envia sua ideia para melhorar a  
cidade e VOCÊ vota.

As ideias com mais votos serão financiadas 
até que o US $1 milhão se esgote.

Qualquer pessoa com 12 anos ou mais que 
more em Somerville pode participar.

•	Recursos comunitários (como 
bebedouros, wi-fi público, banheiros

•	Parques e espaços verdes (como 
estruturas de lazer, plantas e árvores,  
equipamentos esportivos)

•	Ruas e calçadas (como estradas, 
calçadas, faixas de pedestres ou 
melhorias de iluminação)

•	Artes e cultura (como arte pública, 
eventos culturais, festivais, projetos 
de embelezamento da cidade)

•	Educação (como melhorias no prédio 
da escola, programação educacional, 
aprimoramento da tecnologia e dos 
recursos da biblioteca ou da escola)

Qual é o cronograma?
•	20 de março - 20 de maio, 2023: 

Envie suas ideias!
•	Verão 2023: Voluntários revisam 

todos os envios

•	13 de setembro - 13 de outubro, 
2023: Votação da comunidade

•	Outubro 2023: A cidade começa 
a trabalhar para fazer as ideias 
vencedoras acontecerem

Como enviar sua ideia:
•	Online via somervillema.gov/pb
•	Retire o formulário na Prefeitura ou nas bibliotecas públicas de Somerville
•	Ligue para o 311 (disque 311 ou 617-666-3311) ou ligue para 617-863-6622

Quer ser voluntário para fazer parte da equipe do Orçamento 
Participativo? Veja como!
•	Torne-se um Delegado de Orçamento

> Os delegados analisam as ideias enviadas quanto à elegibilidade,  
semelhanças e localização

•	Oportunidades gerais de voluntariado
> As responsabilidades podem incluir angariar distritos comerciais e residenciais, 

organizar eventos, falar em público e muito mais. Essas oportunidades estarão 
disponíveis durante todo o ciclo e variam de acordo com a necessidade.



Envie sua ideia para o primeiro Processo de 
Orçamento Participativo da cidade, onde 
os membros da comunidade decidirão 
como gastar US $1 milhão. Envie suas  
ideias até 20 de maio de 2023. somervillema.gov/pb

PRESORTED
STANDARD MAIL

US POSTAGE
PAID

Somerville, MA

Prefeita Katjana Ballantyne 
Cidade de Somerville, MA 
somervillema.gov/pb

93 Highland Ave  
Somerville, MA 02143  
311 or 617-666-3311

Compartilhe suas ideias para melhorar  
Somerville!

  

Como você gastaria US$1 milhão para melhorar 
Somerville? Envie suas ideias para a cidade  

de Somerville até 20 de maio de 2023. 

somervillema.gov/pb

¿Cómo gastaría usted $1 millón 
para mejorar Somerville?  
Envíe sus ideas a la ciudad de 
Somerville antes del 20 de 
mayo de 2023. Escanee el 
código QR para obtener más 
información en español.

Como você gastaria 1 milhão 
de dólares para melhorar 
Somerville? Envie suas ideias 
para a Prefeitura de Somerville 
até 20 de maio de 2023. 
Escaneie o código QR para 
saber mais em Português. 

Ki jan ou ta depanse 1 milyon 
dola pou amelyore Somerville? 
Soumèt lide ou bay Vil 
Somerville anvan 20 Me 2023. 
Eskane kòd QR la pou ou 
aprann plis nan kreyòl ayisyen.

您會如何花費 100 萬元來改善薩
默維爾呢？ 請在 2023 年 5 月 20 
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爾市政府。掃描二維碼以繁體中
文獲得更多資訊。

您会如何花费 100 万元来改善萨
默维尔呢？ 请在 2023 年 5 月 20 
日之前将您的想法提交给萨默维
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समरभिल ससटिको सुधारका लागी तपाँई कसरी $१ भमललयन खर्च गन्च राहनु हुन्छ? 
मे २०, २०२३ सम्ममा समरभिल ससटिमा आफ्ा विरारहरू पेस गनु्चहोस्। [नेपाली 
िाषा] मा थप जानकारी ललकनका लागी क्ु.आर.कोड स्क्ान गनु्चहोस्।

Como você gastaria  
US $1 milhão para  
melhorar Somerville? 
Nós queremos ouvi-lo!

QR Code to 
Landing Page 
for translated 
mailer PDFs


