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1. CARTA DE ABERTURA

Caros Bostonianos do passado, do presente e do futuro,

Esta Solicitação de Ideias (Request for Ideas - RFI) é uma chamada aberta para qualquer pessoa que
tenha interesse em conferir como tipos de casas novos e familiares podem responder às necessidades de
habitação atuais e futuras da cidade de Boston. Estamos particularmente interessados   em ideias que
priorizem acessibilidade e habitabilidade e promovam bairros holisticamente saudáveis. Nenhuma ideia é
muito pequena e queremos saber a sua opinião.

A cidade de Boston tem um desafio de acessibilidade de moradias de longa data que exigirá muitas
abordagens para ser resolvido. Além disso, a Boston Society for Architecture (BSA) tem apoiado os
esforços do City's Housing Innovation Lab (iLab) para explorar oportunidades para diferentes tipos de
modelos de habitação por meio do piloto Unidade Habitacional Acessória (Accessory Dwelling Unit -
ADU), da Política de Vida Compacta (Compact Living Policy) e do primeiro Concurso de Inovação em
Habitação (Housing Innovation Competition) em 2016. Hoje, a BSA e o iLab estão dando continuidade a
esta colaboração pensando em maneiras de criar mais opções de habitação com edifícios que realcem as
histórias e comunidades únicas que existem nos bairros de Boston.

Este ano, estamos interessados   em enfrentar um novo desafio habitacional: como modelos inovadores de
habitação em locais pequenos podem ajudar a oferecer mais opções para os residentes? Ao nos
inspirarmos no icônico edifício triple- or three-decker, um tipo de habitação que foi criada inicialmente
para atender às necessidades de famílias e indivíduos, podemos imaginar novas maneiras de abordar os
complexos desafios habitacionais que a cidade e seus residentes enfrentam atualmente. Solicitamos sua
colaboração na criação de moradias que apoiem nossos objetivos municipais de tornar Boston uma
cidade mais justa, inclusiva e antirracista para todos os residentes. Ajude-nos a projetar casas e
comunidades de forma colaborativa que permitam às pessoas prosperar e escolher onde morar. Estamos
ansiosos pela sua participação.

Atenciosamente,
The Boston Society for Architecture e the Housing Innovation Lab



2. VISÃO GLOBAL

A Boston Society for Architecture e o City of Boston’s Housing Innovation Lab estão lançando um
segundo Concurso de Inovação em Habitação na primavera de 2021, intitulado Co-Creating Boston’s
Future-Decker (Cocriação do Future-Decker de Boston). Os indivíduos e as equipes são convidados a
imaginar novos modelos de habitação que podem ser construídos em pequenos locais de revitalização.1

Estimamos que a habitação multifamiliar, como o triple-decker, pode ajudar a preencher a lacuna entre o
desenvolvimento de pequena e grande escala em Boston. Esse tipo de habitação de médio porte2 não só
ajuda a oferecer opções de habitação diversificadas e acessíveis para os residentes, como também ajuda a
criar bairros mais sustentáveis   e acessíveis na cidade. No entanto, este tipo de habitação não é tão
facilmente construído em nossa cidade devido às barreiras de zoneamento, bem como aos altos custos
de construção e custos de terrenos, entre outras barreiras.

Convidamos todos e quaisquer interessados   a ajudar a enfrentar este desafio a responder a esta RFI
enviando ideias. Criamos duas faixas pelas quais os participantes podem enviar seus trabalhos,
dependendo se for uma Resposta Curta (Faixa I) ou uma Resposta Longa (Faixa II). Reconhecemos que
concursos desta natureza muitas vezes priorizam as vozes dos profissionais da área da habitação, mas
também sabemos que a verdadeira mudança só pode vir do imaginário coletivo e holístico.

Também queremos a sua participação! Quer você tenha uma frase, uma imagem ou uma visão robusta,
damos as boas-vindas à sua participação na cocriação dos future-deckers de Boston!

I. ORIGEM

Em 2020, o BSA e o Housing iLab lideraram uma exploração com residentes, estudantes, arquitetos,
artistas e muitos outros para aprender sobre o papel que os triple-deckers têm desempenhado na vida
dos residentes de Boston. Construídos principalmente entre as décadas de 1880 e 1930, os triple-deckers
proporcionaram oportunidades de habitação a preços acessíveis para uma grande variedade de famílias
trabalhadoras e de classe média. Atualmente, esses prédios de apartamentos em colunas de madeira
moldaram a própria estrutura dos bairros de Boston.

Por meio de conversas e workshops na comunidade, aprendemos sobre quais partes dos triple-deckers
mais ressoaram com os residentes, como o uso informal de espaços compartilhados para a construção
da comunidade ou o uso de decks para interagir com suas ruas à distância. Durante a pandemia, o
relacionamento das pessoas com as suas casas mudou naturalmente. Enquanto alguns residentes
notaram os benefícios de morar a apenas um andar de distância de seus vizinhos, outros passaram a usar

2 Habitação de escala média: Habitação que consiste em tipos de construção existentes em algum lugar
no meio de um conjunto habitacional de pequena e grande escala, como three-deckers, row houses, and
townhouses.

1 Revitalização: Normalmente localizados dentro de uma área urbana, os locais de revitalização procuram
preencher os poucos lotes vagos que existem entre outros edifícios existentes na área.



seus decks de novas maneiras, inclusive como escritórios domésticos. Aproveitamos essa pesquisa e
criamos a Past, Present, and Future-Decker, uma exposição virtual que funcionou até o outono de 2020
no local da BSA. Por meio de programas de exibição, pudemos manter mais conversas sobre como a
habitação e o processo de construção podem ser mais acessíveis, mais sustentáveis   e mais focados na
igualdade racial.

À medida que aprendemos com esse trabalho e com o trabalho que realizamos com outros parceiros ao
longo de 2020, estamos animados para passar para a próxima fase desse esforço: esta Solicitação de
Ideias (Request for Ideas - RFI)

3. NOSSOS OBJETIVOS

Uma Solicitação de Ideias (Request for Ideas - RFI) significa simplesmente dizer "não temos todas as
respostas" e pedir ajuda. Nesta fase inicial do nosso processo, essa ajuda virá em muitas formas e
tamanhos diferentes, todos os quais informarão a segunda fase do concurso.

Através desta RFI, queremos identificar projetos que nos ajudem a atingir os seguintes objetivos:

1. Promover a acessibilidade econômica por meio da inovação Promover a acessibilidade
econômica e tornar Boston acessível para todos, oferecendo habitação para famílias com renda
baixa, moderada e média, todas as quais têm dificuldade em encontrar uma habitação que
possam pagar. Queremos explorar maneiras inovadoras e replicáveis   de projetar, licenciar,
financiar e construir para ajudar a tornar a habitação mais acessível.

2. Diversificar o estoque de moradias da cidade A meta geral da cidade é adicionar 69.000 novas
unidades de moradias em Boston até 2030 - trabalhando com muitos parceiros - e para isso
devemos garantir que haja uma gama de opções de moradias que possam atender às diversas
necessidades dos residentes de Boston.

3. Criar bairros equitativos, sustentáveis   e saudáveis   Queremos continuar a apoiar a criação de
bairros onde se possa caminhar que centralizem a equidade climática, econômica e social,
melhorando, assim, a qualidade dos bairros para todos.

4. Cocriar e fazer conexões Queremos nos envolver com os membros da comunidade desde o
início e frequentemente no processo de desenvolvimento, promovendo conexões mais profundas
com todos aqueles envolvidos e impactados pelo desenvolvimento habitacional. Com isso,
esperamos facilitar um processo de desenvolvimento mais acessível e transparente que pode
levar a uma habitação que seja bem aceita no bairro onde foi criada.

No final do período de envio da RFI, revisaremos todas as ideias enviadas e as compilaremos em um
catálogo digital e apresentaremos um evento de demonstração. Além desse processo, reuniremos as

https://www.architects.org/exhibitions/future-decker


ideias da RFI para ajudar a elaborar uma Solicitação de Propostas (Request for Proposals - RFP) mais
robusta a ser lançada no final de 2021, para um lote municipal (ainda a ser selecionado). A RFP será
um processo competitivo que solicitará propostas de desenvolvimento com o objetivo de construir
um projeto piloto.

4. LOCAIS
Para esta RFI, identificamos um total de 13 locais no inventário do Departamento de Desenvolvimento de
Vizinhança (Department of Neighborhood Development - DND) que estão localizados nos bairros de
Roxbury, Mattapan, Dorchester e Hyde Park. Esses locais foram selecionados com base nos seguintes
fatores:

● Tamanho: variando de 3.000 a 8.000 pés quadrados,
● Localização: todos os locais estão localizados perto de meios de transporte acessíveis e oferecem

uma série de desafios e oportunidades,
● Zoneamento: os locais variam de 1 Família a 3 Famílias, que nem sempre são representativos dos

tipos de construção existentes no entorno, e
● Contexto da vizinhança: o fio que conecta todos os locais selecionados é a presença de novos e

antigos  triple-deckers.

Eles podem se tornar locais de imaginação para a forma de desenvolver future-deckers e ter a capacidade
de contar coletivamente uma história de como modelos de habitações replicáveis   podem costurar o
tecido de nossa cidade. Como participantes, vocês são incentivados a enfrentar os desafios e as
oportunidades de introduzir moradias em um ou mais locais. Todos os locais estão listados no Apêndice 1.
Além disso, sabemos que pode haver outros locais além do inventário da DND que podem ser adequados
para este concurso. Esses locais podem ser de propriedade pública ou privada e podem se estender a
outros bairros também. Se houver um local, ou um conjunto de locais, que você acredita que poderia
oferecer melhores oportunidades para os residentes, convidamos você a incluí-los em sua resposta!

5. RESPOSTAS

Existem 2 faixas para envio de suas ideias.

1. FAIXA I: RESPOSTAS CURTAS

1. Contribuição: criamos um formulário curto
para facilitar o compartilhamento de qualquer contribuição ou feedback.

2. Proposta: envie a suas respostas por e-mail para future-decker@boston.gov. Certifique-se de inserir
“RFI Track I Response” no assunto do seu e-mail.

2. FAIXA II: RESPOSTAS LONGAS

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX
https://docs.google.com/document/d/1YeBtHD2PfQuinmpS3WKEhGOu2-s9_T07HamMplHUw-M/edit?usp=sharing
mailto:future-decker@boston.gov


1. Introdução: apresente-se (1 página)
Conte-nos mais sobre o motivo pelo qual está enviando uma proposta e um pouco sobre a sua formação.
Isso deve incluir seu nome, nome dos colaboradores e tipo de organização ou grupo.

2. Seleção do local: diga-nos onde (1 página)
Forneça uma lista do local ou locais nos quais você está interessado. Forneça comentários para cada local
selecionado, indicando por que ele é interessante para você. Você pode se concentrar em um local ou em
um grupo de3locais e também pode identificar locais onde uma ideia pode ser replicada.

3. Proposta: envie a sua proposta para future-decker@boston.gov de no máximo 8 páginas e certifique-se
de colocar “RFI Track II Response” no assunto do seu e-mail. A proposta também deve incluir:

i. Narrativa do projeto. O que você está propondo e por que acredita que atende aos nossos
objetivos como Cidade,
bem como às necessidades das comunidades envolvidas no seu conceito.

ii. Conceito de projeto. Sua ideia na íntegra. Os conceitos mais atraentes incluem uma
combinação de

qualquer um dos seguintes:
1. Projeto/Desenhos Conceituais
2. Modelos financeiros inovadores
3. Métodos de construção inovadores
4. Alternativas de zoneamento

iii. Barreiras do projeto. Descreva resumidamente as principais barreiras para a criação de seu
projeto.

iv. Permissão: Em sua resposta, informe-nos se deseja que suas ideias sejam compartilhadas com
um público ou público mais amplo.

Outras considerações: design que complementa o contexto/paisagem urbana, níveis de acessibilidade
em unidades de aluguel e propriedade, permissão de estacionamento, espaço verde, uso de materiais e
métodos inovadores. Sabemos que não existe uma solução única para este desafio de desenvolvimento e
agradecemos toda e qualquer ideia e abordagem criativa!

3. LINHA DO TEMPO E PROCESSO

Envio
26/05/21� Disponibilização da RFI. Perguntas sobre a RFI podem ser
enviadas para  future-decker@boston.gov

30/07/21� Inscrições para future-decker@boston.gov até às 5pm EST.
Embora continuemos aceitando ideias compartilhadas além desse período,
apresentaremos principalmente aquelas que forem enviadas até 30 de julho.

Programas durante o período da RFI
26/05/21� Sessão de informações e oportunidade para fazer perguntas com
a equipe do iLab e da BSA das 17h30 às 19h EST.

3 Grupo de locais: um grupo de locais posicionados ou ocorrendo próximos uns dos outros.

mailto:future-decker@boston.gov
mailto:future-decker@boston.gov


29/06/21� Faça networking com indivíduos e grupos de Boston e conecte-se com designers e
defensores da habitação das 17h30 às 19h.
13/07/2021� Noite dos esboços! (Sketch Night!)  Converse sobre sua ideia com um designer enquanto
ele a esboça em tempo real. Apareça a qualquer hora das 6 às 19�30.

Pós-RFI (datas exatas sujeitas a alterações)
13/08/21� Lançamento do resumo de envio da RFI e demonstração de ideias
27/09/2021� Resumo do concurso descrevendo a próxima fase lançada

6. RECURSOS PARA OS CANDIDATOS

Reconhecemos que os concursos costumam ser voltados para pessoas com experiência anterior e acesso
a recursos. Assim, na tentativa de facilitar a participação de qualquer pessoa nesta RFI, estamos
disponibilizando alguns recursos para ajudar no suporte aos candidatos. A seguir, há uma lista do que
pretendemos oferecer nesta primeira fase do Concurso de Inovação em Habitação:

1. Assistência técnica:
Com o apoio da Berkshire Bank Foundation, a BSA pode oferecer uma pequena quantia de financiamento
para apoiar organizações e grupos que serão mais capazes de participar com algum apoio. A alocação
máxima para qualquer grupo é de US$ 1.000. Os fundos podem ser usados   para coisas como: acesso à
internet, serviços de tradução, impressão, materiais, creches ou outros recursos que muitas vezes são
esquecidos, mas ajudariam a permitir que um grupo apresentasse uma ideia para a RFI.
Se você estiver interessado neste financiamento, entre em contato conosco em
future-decker@boston.gov com o assunto: Assistência técnica e diga-nos para que você gostaria de usar
o financiamento.

Essa oportunidade será concedida por ordem de chegada.

2. Conexão com Designers:
A Boston Society for Architecture lançou recentemente a Community + Collaborative Design Initiative
para criar parcerias com designers e grupos comunitários em Boston. Por meio deste projeto, seremos
capazes de conectá-lo a designers voluntários para ajudar a criar visuais para sua ideia para esta RFI. Se
você quiser saber mais sobre esta iniciativa, acesse o site da BSA. Se você estiver interessado em se
conectar com uma equipe de design, envie um e-mail para future-decker@boston.gov.

3. Eventos de Networking:
Durante o período de abertura da RFI, estaremos apresentando uma curta série de eventos onde os
participantes interessados   podem se encontrar com outros indivíduos e grupos para começar a formar
equipes para esta fase. Os três eventos incluem uma sessão de informação, um evento de networking e
uma noite de esboços, onde reuniremos candidatos tradicionais e não tradicionais para criar ideias e
conhecer melhor uns aos outros.

4. Páginas da web relevantes:

● Past, Present, Future-Decker Virtual Exhibition (2020) (Exposição Virtual Passado, Presente e
Futuro (2020))

○ Esta exposição virtual retrata a história dos triple-deckers de Boston e apresenta visões
coletivas dos Future-Deckers de Boston.

mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/programs/community-collaborative-design
mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/exhibitions/future-decker
https://www.architects.org/exhibitions/future-decker


● Boston Zoning Viewer (Visualizador do zoneamento de Boston)
○ O Zoning Viewer é um aplicativo da web e ferramenta de mapeamento que oferece

informações de avaliação e zoneamento para parcelas em toda a cidade de Boston.
● Building Housing (Construções para habitação)

○ Uma plataforma digital que exibe um inventário completo de projetos e parcelas
gerenciadas pelo Departamento de Desenvolvimento de Vizinhança da cidade de Boston
(City of Boston’s Department of Neighborhood Development).

http://maps.bostonredevelopmentauthority.org/zoningviewer/
https://www.boston.gov/buildinghousing


APÊNDICE 1: LOCAIS

569 RIVER ST  (TOTAL DE 1 LOCAL)

Bairro: Mattapan
Zoneamento: 2F-4000
Tamanho: 6,984 SF
Distrito municipal: 5
Id do lote: 1801709000

65, 71 BALLOU AVE (TOTAL DE 2 LOCAIS)
Bairro: Mattapan
Zoneamento: 3F-5000
Tamanho: 4,125 SF, 4,064 SF
Distrito municipal: 4
Id do lote: 1403768000

2751, 2775, 2777
WASHINGTON ST (TOTAL DE 3 LOCAIS)

Bairro: Roxbury
Zoneamento: 3F-4000
Tamanho: 5,509 SF, 4,144 SF, 5,376 SF
Distrito municipal: 7
Id do lote: 1100237000, 1100236000, 1100231000

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX


379 GENEVA AVE  (TOTAL DE 1 LOCAL)

Bairro: Dorchester
Zoneamento: 2F-5000
Tamanho: 7,647 SF
Distrito municipal: 4
Id do lote: 1500843000

DYER COURT (TOTAL DE 4 LOCAIS)

Bairro: Dorchester
Zoneamento: 3F-6000
Tamanho: 5,979SF 3,281 SF 3,091 SF 8,833 SF
Distrito municipal: 4
Id do lote: 1702081000, 1702084000, 1702085000, 1702086000

18, 22 COLCHESTER ST (TOTAL OF 2 LOCAIS)

Bairro: Hyde Park
Zoneamento: 1F-6000
Tamanho: 6,000 SF 5,979 SF
Distrito municipal: 5
Id do lote: 1809674000,  1809676000



APÊNDICE 2: DIVULGAÇÃO

Esta RFI é apenas para fins de informação e planejamento e não deve ser interpretada como uma
solicitação ou como uma obrigação por parte da cidade de emitir qualquer licitação ou adjudicação de
um contrato.

A BSA e a cidade não celebrarão um contrato com base nas respostas a esta RFI nem de outra forma
pagarão pela taxa de serviço de qualquer informação enviada, por qualquer apresentação do fornecedor
ou pelo uso de tais informações.

Todas as respostas a esta RFI serão de registro público sob a Lei de Registros Públicos de Massachusetts,
Mass. Gen. L. ch. 66 s. 10, independentemente de aviso de sigilo em contrário.

Ao enviar, o candidato autoriza a BSA e a cidade de Boston a divulgar, consultar e usar sua inscrição
como entenderem.

APÊNDICE 3: GLOSSÁRIO

Todas as definições abaixo pertencem ao significado atribuído neste documento e na iniciativa.

Future-Decker: Uma nova versão do triple- or three-decker que oferece opções de habitação a preços
acessíveis para residentes atuais e futuros. Idealmente, isso seria oferecido abaixo da taxa de mercado e
exigiria que os residentes gastassem menos de 30% da renda. Este edifício também não se limita a casas
de 3 unidades.

Design conceitual: Fase inicial de um processo de design que descreve amplamente um conceito ou
ideia de forma visual.

Habitação multifamiliar: Edifícios com pelo menos duas unidades.

Habitação de escala média: Habitação que varia de 3 a 15 unidades. Pode ser difícil construir
moradias de médio porte em Boston e arredores por uma variedade de razões, incluindo: zoneamento,
tamanhos de lote, requisitos de estacionamento, aumento dos custos de construção e terreno, opções de
financiamento limitadas e muito mais. Esta RFI busca compreender melhor essas barreiras e
oportunidades potenciais.

Solicitação de ideias (RFI): Uma RFI é um documento que apresenta ideias de participantes de todas
as origens, para informar a abordagem da cidade para superar os desafios de desenvolvimento



habitacional. É o início de um processo que reimagina como conduzimos o engajamento.

Solicitação de propostas (RFP): Uma RFP (conforme referido neste documento) é um documento que
solicita propostas para o redesenvolvimento e disposição de propriedade pertencente ao Departamento
de Desenvolvimento de Vizinhança da Cidade de Boston (City of Boston Department of Neighborhood
Development - DND).

Locais dispersos: Um conjunto de locais que se estendem por ruas, quarteirões e até mesmo bairros.
Existem oportunidades nesta RFI para usar locais espalhados para uma única proposta de
desenvolvimento, se isso ajudasse a desbloquear maiores eficiências e/ou reduções de custo.

Three- or Triple-Decker: Edifício de apartamentos de três andares localizado em grande parte da
região Nordeste dos Estados Unidos. Eles foram construídos principalmente no final de 1800 e início de
1900 e compartilhavam características comuns, como plantas baixas idênticas para cada unidade,
varandas frontais ou traseiras, construção em madeira e telhados planos.

Zoneamento: Leis locais que determinam, de maneira geral, a localização, tamanho e uso das
edificações. Cidades e vilas são divididas em diferentes distritos de zoneamento, cada um com suas
próprias regras sobre o que pode ser construído.

Mayor’s Housing Innovation Lab (iLab): O Mayor’s Housing Innovation Lab (iLab), ou iLab para
abreviar, faz parte do Gabinete de Nova Mecânica Urbana do Prefeito. O iLab trabalha para aumentar a
acessibilidade testando modelos habitacionais inovadores e acelerando o ritmo de inovação no setor
habitacional.

Boston Society for Architecture (BSA): A Boston Society for Architecture (BSA) é o capítulo local do
American Institute of Architects e também abrange uma organização comunitária sem fins lucrativos, a
BSA Foundation. A BSA tem mais de 4.500 membros nas áreas de arquitetura, design e áreas associadas e
uma pequena equipe dedicada a servir nossa comunidade.

Bolsa de Design de Inovação Habitacional: Uma iniciativa copatrocinada por dois anos entre o iLab
e a BSA para explorar oportunidades de moradias mais acessíveis em Boston por meio de projeto e
política. Este trabalho é liderado por Wandy Pascoal, Housing Innovation Design Fellow.



SOLICITAÇÃO DE IDEIAS FAIXA I
COCRIAÇÃO DO FUTURE-DECKER DE BOSTON

O Housing Innovation Lab, em colaboração com a Boston Society for Architecture, está realizando um
Concurso de Inovação em Habitação para abordar os desafios e oportunidades habitacionais para a
criação de moradias multifamiliares em locais pequenos e difíceis de desenvolver em 4 dos bairros de
Boston.  Queremos saber quais são as formas e tipos de modelos de habitação replicáveis   que podem ser
introduzidos em vários locais, ao mesmo tempo que atendem às necessidades dos residentes atuais e
futuros. O título do concurso deste ano se inspira no triple-decker da Nova Inglaterra, um edifício que há
pouco mais de 100 anos foi introduzido para atender a muitas das necessidades dos residentes que são
comuns aos nossos dias: um número crescente de residentes, uma necessidade profunda habitação a
preços acessíveis e um meio pelo qual os residentes pudessem acumular riqueza ao longo do tempo.
Acreditamos que, para realmente criar os modelos de habitação necessários para as populações
incrivelmente diversificadas de nossa cidade, devemos oferecer o máximo de oportunidades possível
para ouvir o maior número possível de vozes diferentes. Assim, além da nossa Faixa II (Resposta longa),
criamos a seguinte lista de perguntas para todos os que desejam compartilhar suas visões, ideias e
pensamentos de uma maneira breve e discreta. Para obter mais informações sobre o concurso e o
processo geral, acesse boston.gov/future-decker

Observe que as respostas a essas perguntas farão parte do registro público. No entanto, a cidade de Boston
fará o possível para tornar anônimos quaisquer nomes ou informações de identificação pessoal que possam
ser amplamente compartilhados por meio de materiais de comunicação futuros. Em sua resposta,
informe-nos se deseja que suas ideias sejam compartilhadas com um público mais amplo.

Convidamos você a responder às perguntas abaixo e a nos enviar suas respostas por e-mail para
future-decker@boston.gov

1. Apresente-se: Qual é o seu nome e o que gostaria que soubéssemos sobre você?
2. Conte-nos sua ideia: Que sugestões ou ideias para um future-decker ou outro tipo de

habitação você gostaria de compartilhar? Onde deveriam estar (lista dos locais aqui)
3. Outro: Há algo mais que você gostaria de compartilhar?

Obrigado pela sua participação e estamos ansiosos pela sua contribuição!

mailto:future-decker@boston.gov

