Somerville Community Preservation Act-CPA
Lei de Preservação da Comunidade
Ao adotar a Lei de Preservação da Comunidade em 2012 com o apoio de 76% dos eleitores, moradores
de Somerville concordaram com um custo adicional de 1,5% sobre o seu imposto sobre a propriedade
imobiliária que, combinado com uma contrapartida do Estado e fundos da cidade de Somerville, pode
ser usado para financiar projetos em quatro áreas:

Espaços Abertos

Moradias

Recreação

Acessiveis

Preservacao
Histórica

Departamentos da cidade, grupos comunitários e moradores podem solicitar financiamento CPA para
projetos nestas quatro categorias. A Comissão de Preservação da Comunidade faz recomendações à
Câmara de Vereadores para espaços abertos, recreação e projetos de preservação histórica. O Affordable
Housing Trust Fund Somerville faz determinações sobre os projetos de habitação. Até agora, em 2015 e
2016, mais de US $ 7,9 milhoes foi gasto em mais de 20 projetos. Isso inclui quase US $ 2 milhões em
fundos de contrapartida do Estado.

Community Growing Center

Prospect Hill Tower

Mystic Water Works

Groundwork school garden

Que projetos a Community Preservation Act tem financiados ?
Você pode ver os benefícios CPA em cada canto de
Somerville, como por exemplo:
-Melhorias para as hortas escolares de oito comunidades, implementadas por Groundwork Somerville
-A estabilização da Prospect Hill Tower, em breve
reaberta ao público
-Restauração de sepulturas e lápides no Milk Row
Cemetery
-Projetos para o Community Growing Center e um
plano mestre para conectar a Escola Healey, a
Mystic Housing Authority e a Blessing of the Bay
Boathouse

Mantenha seus olhos sobre estes projetos que estão
a caminho:
-Repavimentação do Community Path a partir da
Cambridge line até a Cedar Street e um processo
de design para melhorar a drenagem do Path
-Renovação de Hoyt Sullivan Playground e Allen
Street Open Space
-Elevadores no Somerville Museum e Temple B'nai
Brith para que todos os moradores de Somerville
possam apreciar estes edifícios históricos
-Habitação para os idosos e os deficientes no
edifício Mystic Water Works

Descubra mais sobre o Community
Preservation Act em Somerville no:
www.somervillema.gov/cpa

