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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:
www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/
O Departamento de Proteção Ambiental da Comunidade de Massachusetts (MassDEP), sob a
autoridade do Regulamento M.G.L. c. 21N §§ 3(b) e 3(d), M.G.L. c. 111, §§ 2C e 142A até a
142M, e M.G.L. c. 21A, §§ 2, 8 e 16, realizará uma audiência pública de acordo com o
Regulamento M.G.L. Capitulo 30A em referência a uma regulamentação de emergência que
altera o regulamento 310 CMR 60.06, Limites de Emissão de CO2 para a Frota Estadual de
Veículos de Passeio, para mais uma vez promulgar os limites das emissões de dióxido de
carbono (CO2) sem modificação dos limites para os anos iniciando em 2021. Os limites são
aplicáveis a carros de passeio que pertencem ou estão sob locação dos Escritórios Executivos da
Comunidade de Massachusetts. Essa regulamentação de emergência entrou em vigor em 21 de
dezembro de 2020. De acordo com o Regulamento M.G.L. Capítulo 30A, o MassDEP está
oferecendo uma audiência publica para esta regulamentação de emergência, a qual poderá ser
modificada após a audiência pública ou comentário público.
A regulamentação de emergência e o documento de referência estão disponíveis no site do
MassDEP: www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/. 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, assinado em 12 de março de 2020, a audiência pública será
realizada remotamente por conferência telefônica e será aberta ao público. A data e a informação
sobre a inscrição para a audiência pública constam a seguir:
Terça feira, 19 de janeiro de 2021 13h00
Registre-se com antecedência para esta audiência pública:
https://zoom.us/meeting/register/tJAtd-CgrD8rEtzvVXpFMe5xuRcamuwW17oa
Após se cadastrar, você receberá uma confirmação via e-mail contendo informações sobre como
participar desta audiência.

This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370
MassDEP Website: www.mass.gov/dep
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O MassDEP fornece serviços de 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 tradução podem ser encontrados no seguinte link:
https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
Testemunho pode ser apresentado oralmente na audiência pública. O MassDEP aceitará
comentários escritos até às 17h00 do dia 29 de janeiro de 2021. Comentários escritos devem ser
enviados por e-mail para climate.strategies@mass.gov ou via correio para Ngoc Hoang,
MassDEP, One Winter Street, 6th Floor, Boston, MA 02108.
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