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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 seguinte site do
MassDEP: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
A Secretaria de Proteção Ambiental de Massachusetts (Massachusetts Department of
Environmental Protection - MassDEP), sob a égide da M.G.L c. 21O, realizará audiências
públicas de acordo com a M.G.L. Capítulo 30A sobre as emendas propostas para o Regulamento
310 CMR 80.00 Sistemas de tanque de armazenamento subterrâneo (UST) para tornar os
regulamentos pelo menos tão rigorosos quanto os regulamentos de UST da Agência de Proteção
Ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency - EPA) em 40 CFR 280 e 281 e para
esclarecer e aprimorar outros requisitos de programas de UST. A EPA alterou seus regulamentos
de UST, em vigor a partir de 13 de outubro de 2015. Os estados que delegaram programas de
UST, incluindo o estado de Massachusetts, são obrigados a alterar seus regulamentos para serem
“não menos rigorosos” do que os regulamentos de UST da EPA.
As emendas propostas e um documento de base estão disponíveis no seguinte site do MassDEP:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Por determinação do governador Charles D. Baker, que suspende algumas disposições da Lei de
Reuniões Abertas (Open Meeting Law), G.L. c. 30A, s. 20, de 12 de março de 2020, serão
realizadas duas audiências públicas on-line e por telefone. As audiências públicas serão
realizadas nas seguintes datas e horários:
Terça-feira, 22 de junho de 2021, de 10h a 13h.
Inscreva-se para esta audiência com antecedência:
https://zoom.us/j/92757030315?pwd=UnVqZ2paSk03MVplMXAxdUIvcmRYUT09
Terça-feira, 22 de junho de 2021, de 17h a 20h.
Inscreva-se para esta audiência com antecedência:
https://zoom.us/j/93224484935?pwd=cTFBcUJhak5udi9nN0c3VDJ1OWlGZz09
Participe da audiência pública em seu computador, tablet ou smartphone. Você também pode
participar ligando de seu telefone. As declarações podem ser feitas oralmente na audiência
pública, ou comentários por escrito podem ser enviados até as 17h do dia 2 de julho de 2021.
Comentários por escrito devem ser enviados por e-mail para Thomas.Denormandie@mass.gov
ou por correio para Thomas DeNormandie, MassDEP, One Winter Street, Boston, MA 02018.
Estas informações estão disponíveis em formato alternativo. Entre em contato com Michelle Waters-Ekanem, Diretora de Diversidade/Direitos Civis
pelo número 617-292-5751.
Nº do Serviço de TTY do MassRelay 1-800-439-2370.
Site do MassDEP: www.mass.gov/dep
Impresso em papel reciclado

Caso deseje adaptações especiais para essas audiências, entre em contato com o Departamento de
Diversidade do MassDEP pelo número 617-292-5751. Nº do Serviço de TTY do MassRelay: 1800-439-2370. Estas informações são disponibilizadas em formato alternativo, mediante
solicitação. O MassDEP oferece serviços de intérprete/tradução em diferentes idiomas
gratuitamente para pessoas com proficiência limitada em inglês. Caso precise de um intérprete
para participar desta reunião, serviços de tradução estão disponíveis no seguinte
link: https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
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