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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Este Edital de Audiência Pública está disponível em idiomas alternativos (Español -- Tiếng Việt
-- Chinese -- Kreyòl Ayisyen -- Português) no local na rede Internet do MassDEP em:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities.
Aviso é dado que o Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts (MassDEP), sob sua
autoridade de acordo com M.G.L. c. 21N e M.G.L. c. 111, §§ 142A a 142E e 142K, realizará
uma audiência pública sobre uma nova regulamentação proposta 310 CMR 7.41, Requisito de
Relatório de Grande Entidade. O objetivo da audiência pública é solicitar comentários sobre o
regulamento, o que exigirá um relatório único de determinadas entidades sobre o uso de veículos
médios e pesados.
O regulamento proposto e as informações básicas estão disponíveis no site do MassDEP em
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities.
A data e hora da audiência pública são:
Terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 14h30 (EST)
Inscreva-se antecipadamente para esta audiência pública no link abaixo. Após a inscrição, você
receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre a participação na audiência.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIod-CqpzIvGNeY1cP9eTkM1cBfxVP4hzHj
O MassDEP fornece gratuitamente serviços de intérprete/tradução de acesso ao idioma para
indivíduos com proficiência limitada em inglês. Se você precisar de um intérprete para participar
desta audiência, os serviços de tradução podem ser encontrados no seguinte link:
https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
O depoimento poderá ser apresentado oralmente e/ou por escrito na audiência pública. Comentários
escritos serão aceitos até as 17h de sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Os comentários escritos
devem ser enviados por e-mail para Ngoc Hoang em ngoc.hoang@mass.gov ou por correio para
Ngoc Hoang, MassDEP, Bureau of Air and Waste , One Winter Street, Boston, MA 02108.
This information is available in alternate format. Contact Glynis Bugg at 617-348-4040.
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Por ordem do Departamento.
Martin Suberg, Comissário

