
Somos o Comitê das Escolas Públicas de Somerville e queremos ouvir sua opinião! 
Abaixo estão os horários e os dias, 11 de novembro a 18 de novembro, O Comitê Escolar 
de Somerville supervisiona as finanças do Distrito Escolar, e estabelecera os objetivos e a 
política do Distrito. Precisamos que as vozes de todos sejam incluídas para que possamos 
atendê-los da melhor forma. Nós estaremos visitando diferentes pontos da cidade, então, 
junte-se a nos em uma de nossas conversas: 
 
10/29 (DOMINGO) 4:00-5:00 pm - Carrie Normand com o Alderman Katjana Ballantyne e Rep. 
Christine Barber, Angelina's Pizza 230 Holland St. 
11/11 (SABADO)  10:00-11:00 am - Paula O’Sullivan com Carrie Normand, Diesel Cafe 257 
Elm St.  
11/11 (SABADO) 4:00-5:30 pm - Lee Palmer com o Sen. Pat Jehlen y Rep. Denise Provost, 
Forge Bakery 626 Somerville Ave. (Español Disponible) 
11/12 (DOMINGO) 10:00 am-noon - Laura Pitone com  Alderman Mark Niedergang, Armory 
Cafe 91 Highland Ave.  
11/13 (SEGUNDA-FEIRA) 6:30-8:00 pm - Dan Futrell, Bloc 11 Cafe 11 Bow St.  
11/14  (TERÇA-FEIRA) 8:00-10:00 am - Laura Pitone com Alderman Mark Niedergang, Armory 
Cafe 91 Highland Ave.  
11/14  (TERÇA-FEIRA) 6:30-8:00 pm -  Andre Green com o Representante Christine Barber, 
Mystic Community Center 530 Mystic Ave. 
11/15  (QUARTA-FEIRA) 8:00-10am - Steve Roix, Ola Cafe 112 Broadway 
11/15  (QUARTA-FEIRA) 7:00-8:00 pm - Carrie Normand  e  Paula O’Sullivan Angelina’s Pizza 
230 Holland St. 
11/16 (QUINTA-FEIRA) 6:00-7:30 pm - Lee Palmer com o Sen. Pat Jehlen, Forge Bakery 626 
Somerville Ave. (Español Disponible) 
11/17 (SEXTA-FEIRA) 9:00 -11:00 am - Andre Green com o Rep. Christine Barber, Winter Hill 
Brewing Company 328 Broadway  
11/18 (SABADO) 8:00-10:00 am - Dan Futrell, Bloc Cafe 11 Bow St. 
11/18 (SABADO) 1:00-3:00 pm - Steve Roix  e Lee Palmer, Dunkin Donuts 220 Broadway 
(corner of McGrath Highway) (Espanhol disponível) 
 
Se você está interessado em participar e precisa de um intérprete, entre em contato com o 
Multilingual  Service 617-625-6600 x6958, Obrigado! 
 


