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Comunidade de Massachussets
Departamento de Proteção Ambiental (MassDEP)
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Este Aviso de Audiência Pública está disponível em idiomas alternativos (Español - Tiếng Việt Chinês - Kreyòl Ayisyen - Português - Khmer) no site do MassDEP:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
De acordo com o Regulamento MGL c. 111, s. 150A, o Departamento de Proteção Ambiental de
Massachusetts (MassDEP) está propondo emendas ao Regulamento 310 CMR 19.000. Estas
emendas propõem mudanças à proibição de descarte de resíduos que se encontram no
Regulamento 310 CMR 19.000 acrescentando colchões e tecidos à lista de materiais proibidos de
descarte e também reduzem o limite atual proibido de descartes de resíduos de materiais
ogânicos comerciais (materiais alimenticíos) para que também se apliquem a entidades que
geram meia (1/2) tonelada ou mais de resíduos orgânicos coletados por semana (atualmente o
limite é de uma tonelada por semana). MassDEP também está propondo alterações ao documento
Guia de Proibição de Resíduos (Waste Ban Guidance Document) para instalações de resíduos
sólidos, que será disponível para comentário público junto às propostas de alterações a este
regulamento.
O texto regulamentar e um documento de referência estão disponíveis com uma cópia deste
Aviso de Audiência Pública no site do MassDEP: https://www.mass.gov/servicedetails/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Conforme o despacho do governador Charles D. Baker de suspender certas disposições da Lei de
Reuniões Abertas (Open Meeting Law), GL c. 30A, s. 20, de 12 de março de 2020, duas
audiências públicas serão realizadas on-line e por telefone. A audiência pública será realizada
nas seguintes datas e horários:
Segunda-feira, 9 de novembro, às18h00
Registre-se com antecedência para esta audiência pública:
https://zoom.us/meeting/register/tJAvf-uspzgqG9aY3yfbjTaiYfJHrHtDGhCN
Quinta-feira, 1 de novembro, às 10h00
Registre-se com antecedência para esta audiência pública:
https://zoom.us/meeting/register/tJwkd-6gpjoqEtR52Ef-wm77xTiVbXRlCYme
Por favor, participe desta audiência pública pelo computador, tablet ou celular.
This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
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Você também pode participar ligando de seu telefone.
Testemunho pode ser apresentado oralmente na audiência pública, ou comentários escritos podem ser
enviados até às 17h00 do dia 4 de dezembro de 2020. Comentários escritos devem ser enviados por
e-mail para dep.swmp@mass.gov ou via correio para John Fischer, MassDEP, One Winter Street,
Boston, MA 02018.

Para acomodações especiais para essas audiências, ligue para o MassDEP Diversity Office
(Departamento de Diversidade do MassDEP) pelo número: 617-292-5751. Serviço de Telefone
por Texto (TTY) de MassRelay: 1-800-439-2370. Essas informações estão disponíveis em
formato alternativo, mediante solicitação
O MassDEP fornece serviços de interpretação/tradução para acesso a idiomas gratuitamente para
indivíduos com proficiência limitada em inglês. Se você precisar de um intérprete para participar
desta reunião, serviços de interpretação/tradução podem ser encontrados no seguinte
link:: https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.

Por determinação do Departamento de Proteção Ambiental
Martin Suuberg
Comissário

