Iniciativa de Zoneamento de Construção da Zero Net Carbon
Adoção Regulatória
Reunião Pública Virtual
Quarta-feira, 28 de setembro de 2022| 18 às 20 horas
Venham participar da Reunião Pública virtual com a equipe da Iniciativa de Zoneamento de Construção
da Zero Net Carbon (ZNC) que vem dar início ao processo de adoção regulatória para fazer a atualização
do Artigo 37 de Boston sobre Zoneamento e Construção com Carbono Zero. A reunião consistirá nas
apresentações das atualizações das questões sobre recomendações de zoneamento e atualizações de
políticas, seguidas por perguntas e respostas.

O Relatório Final da Iniciativa de Zoneamento de Construção da ZNC e as recomendações de
zoneamento e atualizações de políticas serão publicadas antes da reunião e estarão disponíveis para
comentários públicos por um período de 30 dias.

A prefeitura e a ZNC gostariam de ouvir opiniões e comentários de pessoas físicas e jurídicas; envie-nos
seus comentários e avise se quiser realizar uma reunião com sua organização ou falar com a equipe da
prefeitura.

Como Participar
Esta reunião será organizada virtualmente no Zoom. Registre-se com antecedência para a reunião.

Número de chamada gratuita: 833.568.8864
ID da Reunião: 161 727 4769

A reunião será aberta cerca de 10 minutos antes das 18 horas para que vocês possam entrar nela e
resolver quaisquer problemas técnicos.

Visite o site da Zero Net Carbon Building Zoning para maiores informações. Se tiver dúvidas ou questões
que precisem ser consideradas antes da reunião, entre em contato com John Dalzell, AIA, LEED Fellow
em John.Dalzell@Boston.gov para marcar um horário.

Serviços de tradução e interpretação podem ser disponibilizados mediante solicitação, basta entrar em
contato com John.Dalzell@Boston.gov com pelo menos 3 dias de antecedência. Para mais informações
ou acessibilidade de idiomas, entre em contato com John.Dalzell@Boston.gov.

[Saiba mais sobre esta reunião]

Landmark Center Phase III - ZNC Office / Building

Contato
John Dalzell, AIA, LEED Fellow
John.Dalzell@Boston.gov
617.918.4334

No momento, a Boston Planning & Development Agency (BPDA) segue organizando suas reuniões em
ambiente virtual em prol da saúde, segurança e acessibilidade dos residentes de Boston. Para mais
informações e atualizações, visite bostonplans.org.

