
Desde outubro de 2020, o Comitê de Revisão do Estatuto de Watertown, com a
contribuição dos residentes, está t rabalhando nas revisões de nosso

Estatuto do Regimento  Interno.
 
 

Equilíbrio de poder entre
Conselho e Gerente 

Envolvimento e empoderamento
dos residentes

 

Vote no Estatuto de Watertown revisado
em 2 de novembro de 2021 

 
 

 O que é o Regimento Interno?

Ele determina como funcionam os
ramos legislativo e executivo do
nosso governo local.
#le define as regras e princípios
orientadores. Ele fornece
verificações e equilíbrios.
Nós o revisamos e revisamos a cada
10 anos por lei.

 É a nossa "constituição".

Questão 2 da votação: Todas as outras revisões do regulamento,
incluindo:

 

 definição das prioridades do
departamento.
Chefes de departamento de
recrutamento.

 O Conselho terá um papel mais importante
na

O Conselho contratará um Analista
Municipal, que o ajudará na pesquisa e
análise legislativa.

Watertown é atualmente referida como "A cidade
conhecida como a cidade de Watertown" ... esta

proposta mudaria nosso nome simplesmente para "A
cidade de Watertown"

 

 Questão da votação nº 1: Mudança
do nome de Watertown 

O gerente nomeará um Oficial de
Envolvimento da Comunidade, que
criará maneiras para todos os
residentes compartilharem suas
opiniões sobre as necessidades e
oportunidades em Watertown.
O gerente criará um Comitê Consultivo
de Residentes, que ajudará a recrutar,
avaliar e recomendar candidatos para
nomeação para conselhos consultivos
e comitês.

 
 Não registrado? 

 
Vá aqui!

 
 



Informações fornecidas por Watertown Forward
 Um grupo de ação cívica não partidária cuja missão é educar, capacitar e

envolver a comunidade de Watertown em nosso processo de revisão doregulamento.
 

Para obter mais informações sobre a Revisão da Carta e
um resumo completo das mudanças propostas, visite:

 
 www.watertownforward.org 

 

O Presidente do Conselho e o Gerente
farão um discurso anual sobre as
condições de Watertown e planos para o
próximo ano.
O Conselho realizará um fórum anual para
ouvir os residentes sobre as políticas de
Watertown.
Todos os conselheiros farão reuniões
anuais para falar com os residentes sobre
suas prioridades, preocupações e ideias
para Watertown.

Comunicação com os
residentes

Futuras revisões do regimento interno

  Transparência e
responsabilidade com a

comunidade
 

Equidade e pertencimento para
todos

 
 

 
 

 Eduque-se
 

Vote terça-feira, 2 de
novembro

 
 
 

  Tome uma atitude!

O comitê será de 9 membros: 6 residentes i ndicados pelo Presidente
do Conselho e 3Conselheiros.
A próxima revisão do regulamento ocorrerá em 2026 e, posteriormente,
a cada 10 anos.

O Presidente do Conselho desenvolverá
as metas e políticas do Conselho e as
metas de longo prazo para Watertown.
O Conselho revisará o Gerente
anualmente, com opinião pública, com
base em padrões e desempenho
mensuráveis

 

O Conselho adotará um decreto
criando uma Comissão de Direitos
Humanos até 30 de unho de 2023.
Watertown t erá uma Ética de Gestão
Cívica e Ambiental não vinculativa e
um conjunto de Princípios
Orientadores enraizados na Vida,
Liberdade e Busca de felicidade.


