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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS
Este Edital está disponível em idiomas alternativos
(Español - Tiếng Việt - 中文 - Kreyòl Ayisyen - Português)
no site da MassDEP em:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Por meio deste edital, o Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts (MassDEP), sob
sua autoridade de acordo com m.G.L. Capítulo 111, Seções 142A a 142M, realizará reuniões
públicas de acordo com a subseção (7) de 310 CMR 7.36, o regulamento de Melhorias do
Sistema de Trânsito.
As reuniões públicas serão realizadas para receber comentários públicos, tanto orais quanto
escritos, sobre a atualização anual e o relatório de status para projetos de trânsito exigidos por
310 CMR 7.36(2)(f) a (j). O Departamento de Transportes de Massachusetts (MassDOT) enviou
o relatório de atualização e status ao MassDEP em 19 de julho de 2022.
As reuniões públicas serão realizadas:
Quinta-feira, 29 de setembro de 2022, às 10:00hrs e às 17:00hrs
Cadastre-se com antecedência para a reunião das 10:00hrs:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIodeqrrj0iG9JWNhAhCdFEwREtIqZE7GHV
Cadastre-se com antecedência para a reunião das 17:00hrs:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsceGuqj8sGNXok7YLgNEuyF8KnqqYk1eM
Após se cadastrar, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como
aderir à reunião.

Essas informações estão disponíveis em formato alternativo. Entre em contato com Glynis Bugg pelo telefone 617-348-4040.
TTY # MassRelay Serviço 1-800-439-2370
Site da MassDEP: www.mass.gov/dep
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O MassDEP fornece serviços de intérprete/tradução para indivíduos com proficiência limitada em
inglês gratuitamente. Se você precisar de um intérprete para participar desta reunião, os serviços
de tradução podem ser encontrados no seguinte link: https://www.mass.gov/info-details/massdeplanguage-translation-assistance.
O depoimento pode ser apresentado oralmente e/ou por escrito nas audiências públicas. O
depoimento escrito será aceito até as 17:00hrs do dia 11 de outubro de 2022. O depoimento
escrito deve ser submetido a Steve Woelfel no MassDOT, Office of Transportation Planning,
Room 4150, Ten Park Plaza, Boston, MA 02116 ou steve.woefel@dot.state.ma.us e Erin
Bostwick no MassDEP, Bureau of Air and Waste, One Winter Street, Boston, MA 02108 ou
erin.bostwick@mass.gov.
O relatório está disponível no site do MassDOT em: https://www.mass.gov/lists/stateimplementation-plan-documents.
Por determinação do Departamento
Martin Suuberg, Comissário

